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APRESENTAÇÃO
Discurso e (pós) verdade: efeitos de real e sentidos da convicção
Há relações diversas e fundamentais entre o discurso e a verdade. Ao longo da
história, em condições de produção distintas, já se afirmou que a verdade existiria
independentemente das coisas ditas; que estas últimas seriam entrave ou acesso à
verdadeira essência dos seres e fenômenos; e, finalmente, que a verdade consistiria em
construção histórica dos fatos, para a qual o discurso é decisivo. Mais recentemente,
vimos multiplicarem-se as alegações de que os fatos não existem, de sorte que apenas
haveria versões e interpretações alternativas.
Além disso, sabemos que em diferentes tempos e lugares, não são os mesmos
campos e instituições de onde se emanam os efeitos de real e as convicções. Um único,
mas profundo e significativo exemplo dessa transformação é o “desencantamento” do
mundo ocidental, ocorrido na era moderna. Com ele, vimos a religião perder força como
espaço praticamente exclusivo de produção da verdade, via reprodução da palavra de
Deus, cedendo cada vez mais lugar aos dados e experimentos da prática científica.
No que se refere às tendências contemporâneas de se conceber as relações entre
discurso e verdade, frequentemente elas são concebidas como um movimento libertário,
uma vez que permitiriam que nos desprendêssemos de dogmas, ortodoxias e autoridades
exclusivas. Assim, domínios e instituições, que, antes, nos guiavam com base em suas
verdades fundamentais e na quase cega fé alheia, tornaram-se cada vez mais suscetíveis
às nossas dúvidas e críticas. A religião, a política, a mídia e a ciência já não são mais do
mesmo modo consideradas como fontes das quais brotariam a certeza dos fatos e os
devidos caminhos a seguir. Com frequência e intensidade aparentemente inéditas, a
crença e a confiança que nelas depositávamos passaram a ser ladeadas por ceticismos,
suspeitas e, assim, talvez, por emancipações. O que não significa que estejamos diante de
um fenômeno homogêneo e igualmente experimentado por sujeitos de classes e grupos
sociais distintos, de ideologias diversas e inscritos em diferentes relações de poder.
Por outro lado, observamos que a crescente difusão das fake news e a emergência
das noções de “pós-verdade” e “fatos alternativos” têm produzido efeitos bastante
perversos. Retrocessos políticos e sociais, intolerâncias a comportamentos, adesões a
preconceitos de classe e de gênero e difusões massivas de ideias e ações reacionárias ou
populistas consolidam-se e expandem-se com força e alcance assustadores. Contribuem
decisivamente para essa força e esse alcance a onipresença das redes sociais, seu uso
constante e disseminado e suas interconexões com os veículos da mídia de diversos
extratos e ideologias. Os resultados desse movimento na história já se mostram a olhos
vistos: ataques às políticas afirmativas, aos programas de combate às desigualdades
sociais e econômicas e às discussões sobre gênero e sexualidade; e ascensão de tendências
fascistas de toda ordem, conduzindo líderes políticos de extrema-direita a conquistas
eleitorais até recentemente inimagináveis na Europa e nos EUA, mas também no Brasil.
Nas diversas vertentes dos estudos do discurso, derivem elas da chamada AD
francesa, dos trabalhos que se fundamentam no círculo de Bakhtin ou da Semiótica, de
Greimas, entre outras, há relativo consenso sobre o funcionamento dos processos
discursivos. Tais processos fazem com que as mesmas palavras, expressões ou

proposições produzam diferentes efeitos de sentido, mas também fazem com que distintas
palavras, expressões e proposições produzam os mesmos sentidos. Na esteira dessa
reflexão, poderíamos entender que as diversas relações entre discurso e verdade, sejam
elas afirmadas taxativamente, sejam objeto de crítica ou de adesão parcial, sejam ainda
recusadas de modo absoluto, podem tanto libertar quanto assujeitar. Elas podem se
inscrever em posições conservadoras e ensejar discursos reacionários e até fascistas, mas
podem igualmente derivar de posicionamentos progressistas e produzir pensamentos, atos
e palavras emancipatórios.

RELIGIOSIDADE CRISTÃ E PRÁTICAS DE LIBERDADE
NA TERCEIRA IDADE
Adélli Bortolon Bazza
(Universidade Estadual de Maringá)
adellibazza@hotmail.com
Resumo:
Nas últimas décadas, observou-se uma vasta produção discursiva que objetivou o sujeito idoso
contemporâneo como um novo idoso. Essa subjetividade é constituída no imbricamento de
diversos dispositivos, entre os quais, o dispositivo religioso-cristão. Desse modo, buscamos
investigar o posicionamento assumido pelos idosos ante esse dispositivo. No esteio de uma
análise discursiva que mobiliza noções foucaultianas, são mobilizados neste trabalho conceitos
como dispositivo, subjetividade, práticas de liberdade. A série enunciativa mobilizada é composta
por relatos pessoais de idosos maringaenses e indicam o conjunto de práticas definidas pelo
dispositivo e a sujeição de uma parte dos idosos a elas. Por outro lado, demonstram que outra
parte dos sujeitos empreendem deslocamentos o que configura um espaço de liberdade para
constituição
da
sua
subjetividade.
Palavras-chave: discurso; dispositivo; subjetivação.

Introdução
Desde que se constatou o aumento da população da terceira idade em alguns países
do mundo, inclusive no Brasil (IBGE, 2010), uma vasta produção discursiva sobre os
sujeitos com mais de sessenta anos emergiu. Dessa forma, diversas subjetividades idosas
foram constituídas e/ou deslocadas. Isso pode ser observado pelas inúmeras formas
linguísticas para nomear as pessoas pertencentes a esse grupo: velho, idoso, novo idoso,
pessoa da terceira idade, pessoa na melhor idade e, recentemente 60+. Essas
subjetividades são constituídas em uma teia que imbica instituições, ideais, saberes,
poderes e, ao fazerem circular certo ideal de idoso como verdadeiro para este momento,
constrangem as pessoas que se enquadram nessa faixa etária a serem ou ao menos
desejarem ser assim.
Assim, a subjetividade de idoso atual também consiste em um objeto de discurso.
Isso porque, na perspectiva foucaultiana, o discurso é considerado prática que forma os
objetos de que fala. Sais (2011) sustenta a tese de que o idoso tal como conhecemos hoje
não existia em outros momentos históricos. Ele é objeto do discurso constituído dentro
do dispositivo da velhice, que se organiza em condições muito particulares de
emergência, possibilitadas a partir do fim da Segunda Guerra Mundial. Esse processo de

criar um objeto de discurso corresponde à objetivação. Nesse caso, sempre houve pessoas
com mais de sessenta anos, mas o objeto de saber idoso surge num momento específico
da história e é fruto de um contexto peculiar. Desse modo, cria-se uma subjetividade que
circula em uma produção discursiva, a qual é calcada em um jogo de poderes que a
permite emergir e ser aceita como verdade. Esse objeto discursivo é assumido como
natural e evidente a partir do trabalho dos dispositivos que lhe oferecem uma condição de
existência.
Em uma perspectiva de um sujeito totalmente sujeitado pelas construções sociais
nas quais está inserido, descrever essa rede de agenciamentos que objetiva os idosos
contemporâneos corresponderia a descrever as formas de viver desses sujeitos.
Entretanto, a perspectiva foucaultiana permite pensar um sujeito diferente desses ideais,
na medida em que o autor considera a possibilidade de resistência aos poderes, o que abre
espaço para pensar as diversas formas de subjetivação possíveis a partir dos
deslocamentos que a resistência permite. Isso levaria a uma relativa liberdade do sujeito
na sua forma de se constituir sujeito do discurso.
Cientes de algumas das coerções que constrangem os idosos a serem de uma
determinada maneira, buscamos descrever as diversas formas de subjetivação
empreendidas por pessoas com mais de sessenta anos na sua forma de viver a
religiosidade, como indícios das práticas de liberdade dos idosos dentro do dispositivo
religioso-cristão. Para tanto, pautamo-nos em sequências enunciativas recortadas de
relatos de idosos estudantes da UNATI-UEM a respeito de sua rotina na terceira idade1.

Subjetividade e liberdade em Foucault
Em suas diversas pesquisas, Foucault volta-se sobre um objeto discursivo, como
a verdade, o louco, a clínica médica e estuda suas regras de formação (cf. FOUCAULT,
1978, 1997, 2001). Nesse percurso analítico, descreve também os dispositivos que
organizam e agenciam os discursos, as práticas e os saberes. Entre os dispositivos

1

As sequências enunciativas que serão analisadas neste trabalho foram coletadas em 2013 e fazem parte de
uma série enunciativa maior que foi composta para a pesquisa intitulada ‘Subjetivação de Idosos em
contexto de estudos da UNATI-UEM’.

estudados pelo autor, encontram-se as prisões, a clínica, as instituições pedagógicas, a
sexualidade etc.
De acordo com Foucault (2014, p. 45), os dispositivos podem ser considerados
um conjunto decididamente heterogêneo que engloba discursos, instituições,
organizações arquitetônicas, decisões regulamentares, leis, medidas
administrativas, enunciados científicos, proposições filosóficas, morais,
filantrópicas. Em suma, o dito e o não dito. O dispositivo é a rede que se pode
estabelecer entre esses elementos.

O estudo dos dispositivos, além de desvelar a rede de saberes e poderes que atuam
na sociedade pode indicar traços das subjetividades, posto que o sujeito constitui-se
posicionado em dispositivos e atravessado por eles. Para Foucault (2008), o sujeito do
discurso não coincide com uma figura empírica. Trata-se de uma posição-sujeito, um
lugar vazio, construído na teia do dispositivo. Ele pode ser descrito, entre outras coisas,
pelos saberes que circulam sobre essa posição e pelas práticas discursivas que devem ser
sustentadas pelo indivíduo para que ele possa falar de um determinado lugar. Desse modo,
observar o posicionamento dos idosos no dispositivo religioso-cristão é uma forma de
compreender traços da subjetividade de idoso vivida atualmente.
Assim concebida, a produção foucaultiana propunha descrever regras de formação
para um discurso e, portanto, estudar os sistemas de pensamento por uma análise histórica
comparativa de diferentes regularidades discursivas. Esse empreendimento chamou a
atenção de inúmeros pesquisadores para a sobrederminação histórica e discursiva que
pesa sobre o sujeito e levou alguns de seus críticos (ERIBON, 1996) a questionarem-lhe
a falta de liberdade dentro desse campo de relações descrito.
Para explicar o papel do sujeito nesse jogo discursivo, Foucault (2004, p. 265)
explica: “Procurei saber como o sujeito humano entrava nos Jogos de verdade, tivessem
estes a forma de uma ciência ou se referissem a um modelo científico, ou fossem como
os encontrados nas instituições ou nas práticas de controle”. Contudo, a contrução do
sujeito não se trata de pura sujeição: mesmo no jogo do poder, novas relações podem ser
estabelecidas. Nessa teia, são delimitadas as posições que o sujeito pode e deve ocupar e
a subjetividade que se espera que ele assuma. Essa seria uma das facetas do processo de
subjetivação: a coerção que os indivíduos sofrem para assumirem subjetividades (que

trazem em seu bojo, uma posição sujeito e suas respectivas práticas). A outra faceta desse
processo é possível a partir da possibilidade de resistência (FOUCAULT, 1997). A
resistência e a mudança já eram consideradas desde uma de suas primeiras obras- A
arqueologia do saber- na qual o autor (2008, p. 234) afirma “Longe de mim negar a
possibilidade de mudar o discurso: tirei dele o direito exclusivo e instantâneo à soberania
do sujeito”. Sendo assim, o exercío da liberdade pauta-se, inicialmente, na recusa da
naturalização dos saberes e de determinadas práticas.
Ao discutir sobre questões de sexualidade, Foucault (2004, p. 267) a aponta a
questão das práticas de liberdade como mais importante que a defesa da pura liberação:
“O problema ético da definição das práticas de liberdade é, para mim, muito mais
importante do que o da afirmação, um pouco repetitiva, de que é preciso liberar a
sexualidade ou o desejo”. Trata-se, então, não de buscar liberar-se de qualquer que seja a
coerção estabelecida, mas interrogar em que medida é possível haver um espaço de
liberdade diante das coerções. O autor busca a noção de liberdade a partir da cultura grega
clássica, para a qual não ser escravo (de uma outra cidade, daqueles que o cercam,
daqueles que o governam, de suas próprias paixões) era um tema absolutamente
fundamental. Observa-se, portanto que a ameaça não era apenas externa; para os gregos,
“ser livre significa não ser escravo de si mesmo nem dos seus apetites, o que implica
estabelecer consigo mesmo uma certa relação de domínio, de controle, chamada de arché
- poder, comando”. (FOUCAULT, 2004, p. 271)
De acordo com Ribas (2017, p. 181)
Ao propor o diagnóstico do presente como tarefa de sua filosofia, Michel
Foucault pensou a possibilidade de práticas da liberdade a partir de uma
relação refletida de resistência aos campos de saber e de poder que formam
nossa atualidade. Não se trata, desta forma, de pensar a liberdade como oposta
aos regimes de saber e as relações de poder, mas antes de pensar a liberdade
como uma prática possível no interior dos sistemas de verdade formados por
estes campos.

Assim, a liberdade a partir da pesquisas arqueológicas consistiria em um exercício
possível quando se recusam as verdades naturalizadas, em prol da reflexão sobre o que
pode e deve ser aceito como verdadeiro, bem como pressupõe que se busque enxergar as
coerções que se camuflam sob supostas necessidades naturais.

O dispositivo religioso-cristão e as práticas idosas de liberdade
O ideal de novo idoso que circula atualmente na mídia é constituído de diversas
características, muitas atribuídas como contraste a uma forma de viver a velhice
antigamente. Entre elas, pode-se citar: a presença de gastos, em oposição a poupar; uma
boa saúde, fruto de um cuidado, em oposição a um corpo fragilizado por doenças;
passeios e viagens com amigos, em oposição a ficar em casa sozinho ou com convívio
restrito a familiares; uma vida sexual ativa em detrimento da velhice assexuada; o
domínio de tecnologias tomando espaço de trabalhos manuais; o cuidado com a beleza,
em oposição ao abandono da vaidade. (NAVARRO e BAZZA, 2012)
Essas práticas indicam a presença de inúmeros dispositivos imbricando-se na
constituição da subjetividade do que seria o idoso atual, entre eles: o mercado de bens e
serviços, a clínica médica, o turismo, a sexualidade etc. Além desses que são observáveis
em textos midiáticos, observou-se em relatos de pessoas idosas a presença do dispositivo
religioso-cristão como uma forma de organização das atividades religiosas e meditativas
desses sujeitos (BAZZA, 2016).
Em afirmações como:
S1- “Eu vou muito na igreja. Outras atividades eu não tenho”.
S2- “Eu sou do apostolado da oração, então uma vez por mês a gente se reúne. Quando
meu sobrinho não estava eu vinha na missa na Santa Maria Goretti, agora não dá
tempo”.
S3- “Ah, tenho o grupo da comunidade dos vizinhos”.
S4- “Bom, eu sou católico. A missa domingueira e eu faço oração todo dia de manhã e à
noite. Agradeço meu dia, por tudo que aconteceu. De manhã eu peço pro dia ser bom pra
mim. Não só pra mim. Eu peço pra muitas pessoas também”.
é possível observar práticas de religiosidade atreladas a órgãos, movimentos e orientações
da igreja. Tais práticas assentam-se em um dispositivo da ordem do religioso. A partir de
seus dogmas, cada igreja estabelece condutas desejáveis e aceitáveis para os que dela
participam. Dessa forma, recorta uma subjetividade e oferece aos sujeitos posições
discursivas segundo a qual é possível produzir um enunciado e não outro. Das práticas
discursivas propostas pela moral cristã, é possível citar a participação assídua (S1, S4), a

organização em grupos e movimentos (S2, S3) e a vivência da oração (S2, S4), a
bondade/caridade (S4) as quais constituem a subjetividade idosa assumida pelos
entrevistados. A maior parte dos relatos aponta idosos sujeitados pelas práticas
constituídas pelo dispositivo religioso cristão e indica a circulação de um saber de que o
idoso é religioso nos moldes religiosos-cristão.
Entretanto, algumas sequências enunciativas apontam uma ruptura na experiência
que alguns dos idosos empreendem na vivência dessa religiosidade:
S5- “Eu sou muito espiritua... como que fala? Não sei agora. Mas é assim: se eu estiver
dormindo e eu acordar, eu já faço minha oração. Não é uma oração praticada assim:
tátátá. Eu converso com Deus. Se eu estiver numa leitura, eu estou conversando com
Deus, se eu estiver lavando uma pecinha, passando roupa eu estou conversando”.
S6- “Eu até já pensei na Si-che-noi-iê que eu gosto bastante. Eu estou ainda decidindo,
mas eu sozinha procuro estar sempre... Eu rezo muito sozinha. Eu não vou muito em
igreja. Eu vou de vez em quando, mas eu estou sempre ligada a alguma oração”.
S7 - A parte religiosa eu participo de missa sim, mas só nos domingos. Não sou uma
efetiva mesmo, participando de tudo.
Aparentemente, as práticas menos regulamentadas pelos códigos cristãos se
constituem de forma mais individualizada, elaboradas pelo sujeito de acordo com a sua
necessidade. Resultam de um trabalho do sujeito sobre si e sua espiritualidade. Em vez
de seguir os rituais pré-estabelecidos, S5 desenvolve sua própria forma de orar: “Não é
uma oração praticada assim: tátátá”; diante das diferenças de dogmas entre uma religião
e outra, S6 busca um sincretismo; tanto S6 quanto S7 não aderem à frequência desejável
de um fiel, mas ainda sim, se mantêm parte de uma religião.
Isso demonstra que, colocado em um espaço bastante delimitado pelo dispositivo
e constrangido a assumir práticas bastante reguladas para sustentar a subjetividade de
idoso cristão, alguns desses sujeitos promovem deslocamentos. Confrontado com a
possibilidade de enquadrar-se extamente onde e como o dispositivo permite ou ser
excluído/excluir-se dele, o sujeito opera uma terceira via, na qual mantém-se na posição
de idoso cristão, mas alarga o horizonte de suas possibilidades
consequentemente, de suas formas de subjetivação.

de ação e,

Considerações Finais
Posto que uma subjetividade não se constitui apenas a partir de um dispositivo,
mas no imbricamento de vários, o idoso atual, para se colocar como sujeito do discurso,
precisa se haver com diversos dispositivos, entre os quais a clínica médica, o mercado de
trabalho, a estética, a sexualidade, o religioso e suas respectivas práticas.
Se no campo do discurso, em contraposição à ordem dos saberes e poderes é
possível fazer resistência, analisar a subjetivação (que se desenvolve no discurso) implica
considerar o trabalho dos sujeitos em relação às coerções a que são expostos em busca de
um espaço de liberdade. Dessa forma buscou-se observar possíveis práticas de liberdade
dos idosos em relação a um dispositivo específico: o religioso-cristão. Os relatos de
experiência demonstraram que os sujeitos produzem ruptura na frequência e na forma de
participação esperadas dos sujeitos desse dispositivo. Além disso, fazem ranger a própria
constituição do dispositivo religioso-cristão - que distingue religiões e seus dogmas - ao
coadunarem duas ou mais religiões em suas práticas, formando um sincretismo religioso.
Esses deslocamentos empreendidos pelos sujeitos em um campo altamente
regrado, como é o religioso, demonstram que as práticas de liberdade são possíveis. Ainda
que neste momento, observe-se em um recorte bastante pontual da subjetividade idosa e
de um dispositivo específico, o mesmo princípio pode ser investigado em relação a outras
subjetividades e a outros dispositivos.
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Resumo:
Este artigo está situado na Análise Crítica do Discurso (ACD) com as vertentes sociocognitiva
(DIJK: 1997) e Social (FAIRCLOUGH: 2001 e THOMPSON: 2011). Justifica-se a pesquisa
realizada na medida em que há uma divergência de opiniões a respeito da obra Casa Grande &
Senzala de Gilberto Freyre. A partir das bases teóricas da ACD serão tratados aspectos da
cognição humana relativos à produção de sentidos. Tem-se por objetivo principal apresentar a
ideologia contida no discurso de Gilberto Freyre a partir da referida obra como forma de
perpetuação do poder/classe dominante por meio da manipulação do poder, do controle e do
acesso ao público. Os resultados obtidos indicam que o autor cancela o canavial e a senzala e
privilegia as representações sociais no cotidiano da casa-grande. Assim, o senhor de engenho é
representado pelo papel social de respeitado, temido, mas também patriarcal paternalista.
Palavras-chave: Texto; Discurso e Sociedade; Representação Social.

Introdução
Este texto está situado na Análise Crítica do Discurso (ACD) e tem por tema as
estratégias utilizadas por Gilberto Freyre para transformar em (pós) verdade as atitudes
do senhor de engenho, em Casa-Grande & Senzala, representando-o como um grande
patriarca. Objetiva-se: 1. Apresentar a ideologia contida no discurso de Gilberto Freyre a
partir da obra Casa-Grande & Senzala como forma de perpetuação do poder/classe
dominante por meio da manipulação do poder, do controle e do acesso ao público; 2.
Verificar quais papéis sociais as escravas representavam socialmente na obra e 3. Analisar
o ponto de vista projetado por Gilberto Freyre para focalizar a escravidão na zona
açucareira pernambucana.
Justifica-se a pesquisa realizada na medida em que há uma divergência de opiniões
a respeito da obra Casa Grande & Senzala de Gilberto Freyre, segundo alguns ela retrata

a escravidão brasileira pelo olhar do negro, segundo outros ela retrata a escravidão
brasileira pelo olhar do branco, do senhor.
Os negros, no Brasil, eram vendidos/comprados para realizar serviços rurais e
domésticos. Desde o início havia uma diferença entre os serviços femininos e serviços
masculinos, diferenciados pelo lugar: dentro e fora da casa patronal. Assim, o negro era
objeto de compra/venda e usado enquanto rendia e dava lucro; caso contrário,
descartados. Por essa razão, não estava integrado na sociedade como ser humano, sendo
discriminado socialmente e representado como objeto.
Este trabalho busca, também, problematizar o patriarcado como discurso
normalizador de papéis familiares, visto que os valores patriarcais perduraram ao longo
do tempo e legitimaram suas marcas na constituição das famílias ainda na atualidade.
Assim, a família é colocada como algo não biológico, natural ou dado, porém
produto de formas históricas de organização entre os humanos. Dadas as necessidades
materiais de sobrevivência, bem como a perpetuação e reprodução da espécie, diferentes
formas de relações foram inventadas com a natureza e entre si. Desta forma, as diferentes
formas de organização e estruturação familiar foram criadas longo da história. Uma destas
formas de organização e estruturação, centrada na figura masculina, foi a família
patriarcal e, instaura-se, desta maneira, o patriarcado, como uma nova ordem social
centrada na descendência patrilinear e, consequentemente, no controle dos homens sobre
as mulheres e estas sobre os serviçais.
A obra Casa Grande & Senzala de Gilberto Freyre focaliza a escravidão no Brasil
no final do século XIX e começo do século XX. Essa obra é considerada pela crítica uma
das obras mais importantes a respeito da escravidão brasileira no Nordeste.
Assim, Freyre recebe elogios de críticos como o antropólogo Darcy Ribeiro
(1995), que no primeiro momento da publicação da obra, ao escrever um prefácio para
uma edição venezuelana acerca do livro de Gilberto Freyre, afirmou em 1970 de maneira
muito clara que Casa Grande & Senzala era a obra mais importante da cultura brasileira,
resgatando o legado intelectual freyriano e período em que o sociólogo se encontrava em
completo ostracismo no pensamento de esquerda.

O reconhecimento de que o esforço intelectual de Freyre engendrava uma inédita
possibilidade de positivação da identidade nacional foi prontamente reconhecido por boa
parte de seus primeiros leitores.
[Freyre] Rompeu decididamente com o mito das ‘raças inferiores’ e contestou
aqueles que culpavam todos os distúrbios e fragilidades de nosso organismo
nacional à má qualidade dos povoadores de nossa madrugada histórica.
(HORTA, 1985, p. 221).

Segundo Sodré (1985, p. 240), o livro “inaugurou uma nova época nos estudos
científicos entre nós”. Nesta mesma esteira:
Casa Grande & Senzala aparece num momento em que o ar começa a cheirar
mal de tanto serem exumadas, por um certo número de intelectuais atrasados,
ideias já nas catacumbas há muito tempo. Por isso, ao seu valor de grande obra,
o caráter profilático que assume lhe dá um inestimável poder de ação.
(GUIMARÃES, 1985, p. 118)

A observação de Lins (1985) reforça essa posição. Todavia, logo após a
publicação da obra, Gilberto Freyre recebe uma série de críticas negativas.
Segundo Moura (1988, p, 18), "Gilberto Freyre caracterizou a escravidão no
Brasil como composta de senhores bons e escravos submissos". O mito do bom senhor
de Freyre seria uma tentativa no sentido de interpretar as contradições do escravismo
como simples episódio sem importância, e que não teria o poder de desfazer a harmonia
entre exploradores e explorados durante aquele período.
Silva (1995) chama a atenção para que é preciso que não se confunda a
descaracterização de um povo pela violência sexual com a hipótese de uma democracia
racial. Assim, colaborando com a questão:
Filhos, quase todos, de senhores de engenho, tinham à disposição o corpo das
escravas — tidas como coisas, e assim obrigadas a aceitar o furor sexual dos
grandes proprietários e seus descendentes. Algumas delas requintavam a
sensualidade, buscando fugir à brutalidade do trabalho servil pelo
reconhecimento de um senhor mais generoso. (GONZAGA, 1985, p. 16)

Candido (1993) ao se referir a obra Casa-Grande & Senzala não a considera uma
interpretação do Brasil, mas uma autobiografia. Em seguida, não apenas Candido, mas
Florestan Fernandes, Caio Prado Jr. e Octavio Ianni começam uma crítica sistemática às

ideias de Freyre. Frente ao exposto, justifica-se a pesquisa realizada por tratar das relações
de dominação que a ACD objetiva denunciar.
Considerações teóricas: Análise Crítica do Discurso
Na segunda metade do século XX, um conjunto de insatisfações possibilitou o
aparecimento de um novo paradigma para a linguística: a Pragmática. De acordo com este
paradigma, os estudos linguísticos voltam-se ao uso efetivo da língua tornando-se objetos
de análise, o texto e o discurso. Desse modo tanto o texto quanto o discurso não podem
ser

investigados

pela

unidisciplinaridade,

mas

carecem

da

inter,

multi

e

transdisciplinaridade. Assim, aparece a Análise do Discurso, que objetiva a construção
dos sentidos, resgatando o contexto de produção na sua prática social, discursiva, e as
estratégias enunciativas para que se obtenha o sucesso do macroato intencional. Dessa
forma, foi possível, segundo van Dijk (1997), entender que o discurso define-se por um
contexto global, visto como um esquema mental, constituído por participantes, que
representam papéis definidos para cada prática social discursiva, investidos de suas
funções e ações.
A visão crítica está centrada em problemas sociais e busca analisá-los tanto em
relação aos elementos das práticas sociais quanto aos das práticas discursivas,
responsáveis pela produção interacional de textos. Para tanto, a argumentação é a arma
mais útil do poder.

Cognição, Sociedade e Discurso segundo a vertente Sócio-cognitiva
Há uma inter-relação entre três categorias, para uma análise crítica do
discurso: Sociedade, Cognição e Discurso, para Dijk (1997), pois uma se define pela
outra. Nesse sentido, todas as formas de cognição social e individual são construídas no
e pelo discurso, em uma dialética, na medida em que o social guia o individual e este o
modifica. A sociedade é constituída de grupos sociais que se diferenciam entre si pelas
suas cognições sociais.
Dessa forma, segundo a vertente sócio-cognitiva, tem-se por pressuposto que a
interação comunicativa pelo discurso decorre das formas individuais e sociais de
representação mental do que acontece no mundo, ou seja, formas de conhecimento

construídas nos e pelos discursos públicos institucionalizados e por eventos discursivos
particulares e manifestadas em textos, produtos do discurso. Logo, toda a
produção/compreensão discursiva perpassa pela cognição.
Segundo Silveira (2009), a ideologia e a cultura são conjuntos de valores contidos
nas crenças sociais. A diferença entre elas é que a cultura compreende um conjunto de
crenças cujos valores são construídos socialmente pelo vivido e experienciado pelas
pessoas; e ideologia é um conjunto de valores imposto pelo poder aos grupos sociais com
o objetivo de marginalizar pessoas e grupos sociais para haver a manutenção do poder.
Conforme Silveira (2009) o texto é aquilo que é dito e representado em qualquer
semiótica. É o que eles dizem (os participantes). Todo texto é a respeito de alguma coisa.
Já o discurso é quem fez aquilo e para quem? É a relação entre os participantes, pois os
dois tem objetivos. O texto contém mensagem, contém o dito e o discurso são os
participantes que fizeram parte daquilo, daquele dito, mas que não é o dito. O texto não
tem participantes, pois ele é produto desses participantes. O discurso não é processo, mas
a ação deles.

O Patriarcado brasileiro escravocrata
Sabe-se que as diferentes formas de organização e estruturação familiar foram
criadas ao longo da história. Uma destas formas de organização e estruturação, centrada
na figura masculina, foi a família patriarcal e, instaura-se, desta maneira, o patriarcado,
como uma nova ordem social centrada na descendência patrilinear e, consequentemente,
no controle dos homens sobre as mulheres. É a partir do patriarcado que se normatiza os
papéis familiares e são legitimadas suas marcas na constituição das famílias.
Na composição da família patriarcal, uma família numerosa, não se considera
apenas o núcleo conjugal e de seus filhos, mas são considerados e incluídos um grande
número de criados, parentes, aderentes, agregados e escravos, onde todos são submetidos
ao poder absoluto do chefe que ao mesmo tempo era marido, pai e patriarca. Dessa
maneira, o patriarca constitui-se em um núcleo econômico e um núcleo de poder e este,
não raramente, era um senhor de engenho.
Cabe ressaltar que o patriarcado não designa o poder do pai, mas o poder dos
homens, ou centrado no masculino no que diz respeito à categoria social. Portanto, o

patriarcado é uma forma de organização social na qual as relações são regidas por dois
princípios básicos:
1) as mulheres estão hierarquicamente subordinadas aos homens e, 2) os jovens
estão hierarquicamente subordinados aos homens mais velhos. A supremacia
masculina ditada pelos valores do patriarcado atribuiu um maior valor às
atividades masculinas em detrimento das atividades femininas; legitimou o
controle da sexualidade, dos corpos e da autonomia femininas; e, estabeleceu
papéis sexuais e sociais nos quais o masculino tem vantagens e prerrogativas.

(MILLET, 1970, p. 20; SCOTT, 1995, p. 71-79)
A questão do patriarcado nas famílias brasileiras, no que diz respeito a história da
instituição familiar, teve como ponto de partida o modelo patriarcal, trazido pela
colonização e adaptado às condições sociais do Brasil de então, latifundiário e
escravagista conforme (SAFFIOTI, 1979; XAVIER, 1998).
Por ser o patriarca o homem por excelência os demais membros de sua família
como as crianças e mulheres não passavam de pessoas insignificantes e amedrontados. O
mandonismo era tão forte e austero que o patriarca não reconhecia sequer a autoridade
religiosa dos padres. O papel da mulher, por mais elitizada e de família que fosse se
resumia a obedecer e procriar, tendo ainda a responsabilidade de supervisionar os
trabalhos domésticos, podendo ainda, as que sabiam ler, ter acesso a parcas leituras.

Corpus
O método é documental qualitativo com um procedimento teórico-analítico. A
partir dos objetivos propostos e a título de exemplificação, o corpus encontra-se
constituído por fragmentos retirados do texto base, Casa-Grande & Senzala, de Gilberto
Freyre, fragmentos estes que representam em língua e, a partir de Gilberto Freyre, o papel
dos negros escravos na estrutura social da época colonial do Brasil escravocrata.

Fragmento 1 - Papel de procriadora:
“O que se queria era que os ventres das mulheres gerassem. Que as negras produzissem
moleques”. (FREYRE, 2006, p. 399).
Fragmento 2 - O papel de boas parideiras e cuidado com a higiene:

“Negra ou mulata. Peitos de mulheres sãs, rijas, cor das melhores terras agrícolas da
colônia. Mulheres cor de massapê e de terra roxa. Negras e mulatas que além do leite
mais farto apresentavam-se satisfazendo outras condições, das muitas exigidas pelos
higienistas portugueses do tempo de D. João V. Dentes alvos e inteiros (nas senhoras
brancas era raro encontrar-se uma de dentes sãos, e pode-se afirmar, através dos cronistas,
das anedotas e das tradições coloniais, ter sido essa uma das causas principais de ciúme
ou rivalidade sexual entre senhoras e mucamas). Não serem primíparas. Não terem sardas.
Serem mães de filhos sadios e vivedouros”. (FREYRE, 2006, pp. 444-445).
Fragmento 3 - Papel de objeto de prazer sexual dos filhos do senhor:
“Em outros vícios escorregava a meninice dos filhos do senhor de engenho; nos quais,
um tanto por efeito do clima e muito em consequência das condições da vida criadas pelo
sistema escravocrata, antecipou-se sempre a atividade sexual, através de práticas sadistas
e bestiais. As primeiras vítimas eram os moleques e animais domésticos; mais tarde é que
vinha o grande atoleiro de carne: a negra ou mulata. Nele é que se perdeu, como em areia
gulosa, muita adolescência insaciável”. (FREYRE, 2006, p. 455).
Fragmento 4 – Exploração sexual :
“O que a negra da senzala fez foi facilitar a depravação com sua docilidade de escrava;
abrindo as pernas ao primeiro desejo do sinhô-moço. Desejo não: ordem”. (FREYRE,
2006, p. 456).
Fragmento 5 – Papel de objeto sexual :
“A maioria era usada como exclusivamente animais engordados nas senzalas para gozo
físico dos senhores e aumento do seu capital-homem”. (FREYRE, 2006, p. 516).
Fragmento 6 - O papel da senhora como adversária, caracterizado pelo sadismo e
crueldade de seu tratamento com a escrava negra
“Quanto maior crueldade das senhoras que dos senhores no tratamento dos escravos é
fato geralmente observado nas sociedades escravocratas”. (FREYRE, 2006, p. 420).
Fragmento 7
“e ainda outras mandando arrancar dentes de escravas por qualquer desconfiança de
xumbergação do marido com as negras”. (FREYRE, 2006, p. 428).
Fragmento 8

“Não são dois nem três, porém muitos os casos de crueldade de senhoras de engenho
contra escravos inermes. Sinhá-moças que mandavam arrancar os olhos de mucamas
bonitas e trazê-los à presença do marido, à hora da sobremesa, dentro de compoteira de
doce e boiando em sangue ainda fresco. Baronesas já de idade que por ciúme ou despeito
mandavam vender mulatinhas de quinze anos a velhos libertinos. Outras que espatifavam
a salto de botina dentaduras de escravas; ou mandavam-lhe cortar os peitos, arrancar as
unhas, queimar a cara ou orelhas. Toda uma série de judiarias”. O motivo, quase sempre,
o ciúme do marido. “O rancor sexual. A rivalidade de mulher com mulher”. (FREYRE,
2006, p. 421).
Fragmento 9
“a pureza das senhoras brasileiras do tempo da escravidão, que muita dessa castidade e
dessa pureza manteve-se à custa da prostituição da escrava negra; à custa da tão caluniada
mulata; à custa da promiscuidade e da lassidão estimulada nas senzalas pelos próprios
senhores brancos”. (FREYRE, 2006, p. 539).
Cabe ressaltar que a senhora branca representa o papel de reprodutora para
perpetuar o poder senhorio e de herdeira para ampliar o poder financeiro, político e
patrimonial do senhor de engenho. Já as escravas, são representadas como objeto para
satisfazer os desejos sexuais do patrão, bem como ventre procriador e multiplicador do
rebanho escravo de seus senhores. Por muito tempo a mulher branca manteve sua
castidade às custas da negra, atribuindo o papel da escrava como objeto de prazer sexual
do senhorio.
Dessa forma, a negra escrava, pela disposição e pertença de seu senhor, era usada,
também, como deleite e objeto de caprichos dos patrões. Não raras vezes, os homens não
podendo ter relações descompromissadas com as moças brancas de família, deleitavamse à custa da prostituição da negra.
Em síntese, a rivalidade da senhora pela escrava, propicia que esta deixe de ser
representada como colaboradora, perdendo o papel de membro da família para se tornar
objeto de punição. O papel representado pelo senhor é o de omissão, pois não participa
das punições impostas pela senhora dentro da casa-grande. As crueldades praticadas pelas
senhoras se por conta da promiscuidade entre o dono do engenho e suas escravas, que o
deixava vulnerável aos ciúmes da esposa, independentemente da posição hierárquica que
ele ocupava na estrutura da casa-grande.

Fragmento 81
“Não há escravidão sem depravação sexual. É da essência mesma do regime. Em primeiro
lugar, o próprio interesse econômico favorece a depravação criando nos proprietários de
homens imoderado desejo de possuir o maior número possível de crias”. (FREYRE, 2006,
p.399)
O fragmento acima exemplifica o tipo de dominação burocrática, já que apresenta
o senhor de engenho como empresário em busca do sucesso para seu empreendimento,
preocupado em ampliar seus lucros por meio da multiplicação de seu “rebanho”, ainda
que tal multiplicação incluísse os frutos de suas aventuras sexuais com as negras escravas.

Considerações finais
O modelo de família patriarcal era a espinha dorsal da sociedade da época e,
portanto, desempenhava os papéis não só de procriação, mas da administração econômica
e direção política. Era no espaço da casa-grande, considerado coração e cérebro das
poderosas fazendas, que nasciam os numerosos filhos e netos do patriarca, bem como os
filhos ilegítimos fruto do emprenhamento das negras, aumentando o rebanho e o capital
por meio das negras e mulatas usadas como ventres geradores deste valioso objeto,
consideradas ainda como animais engordados nas senzalas para gozo físico dos senhores
e aumento do seu capital-homem, era na casa-grande que também traçavam-se os destinos
da fazenda e educavam-se os futuros governantes do país.
É o mandonismo que determina a estrutura da família na escravatura. O machismo
caracterizado pelo mandonismo. A negra escrava era caracterizada pela rivalidade ou
colaboração, quando pela sensualidade, era considerada rival por sua senhora que se sente
ameaçada em seu espaço social, ou seja, a casa-grande. Essa representação com valor
negativo não coincide com os críticos de Gilberto Freyre. Os senhores são representados
com valor positivo da bondade. A senhora é cruel na defesa de seus interesses.
Cabe ressaltar que as esposas brancas eram usadas para reprodução, e para ampliar
o poder financeiro, político e patrimonial do patriarca, enquanto as escravas serviam para
a satisfação dos verdadeiros desejos. Desta forma, a negra escrava, pela disposição e
pertença de seu senhor, era usada também como deleite e objeto de caprichos dos

patriarcas. Não raras vezes, os homens não podendo ter relações descompromissadas com
as moças brancas de família, deleitavam-se à custa da prostituição da negra.
Freyre destaca ainda o ponto de vista da casa-grande que atribuía às mulheres
negras da senzala a depravação, citada ainda como uma influência perniciosa, que
corrompia os filhos brancos e seus senhores, sua moral e os bons costumes daquela
sociedade. A escrava negra sofria, além da violência física e sexual, a violência expressa
em assédio moral e cinismo. O autor explica ainda que a corrupção não foi pela negra que
se realizou, mas pela escrava.
A representação dos negros escravos é uma relação de exploração e subserviência,
ficando evidente seu papel social naquele período. Essas representações são ideológicas,
na medida em que discriminam socialmente a figura do negro escravizado e coisificado:
a. pela classe que manipula e legitima o poder econômico, político e ideológico; b. pelos
papéis desempenhados pelos negros escravos ocupando um lugar de humilhação,
servidão e obediência.
Dessa forma, os escravos eram representados pela exploração de sua mão de obra,
a crueldade caracterizava a relação entre escravos e senhores, estes por serem omissos,
utilizavam-se do feitor e da senhora de engenho para executarem a tarefa da punição.
Gilberto Freyre, em sua obra, cancela o canavial e a senzala e privilegia as representações
sociais no cotidiano da casa-grande. Assim, o senhor de engenho é representado pelo
papel social de respeitado, temido, mas também patriarcal paternalista. Ao escrever CasaGrande & Senzala, Freyre o faz de forma conservadora e escravocrata, cancelando a
exploração e a violência com seus escravos e focalizando a escravidão açucareira pelo
ponto de vista do senhor como um grande patriarca.
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Resumo:
Esta pesquisa tem como objeto o ensaio Questões de estilística no ensino da língua (2013), em que
o professor Bakhtin conta uma prática docente de língua russa. O objetivo é investigar como esse
texto, em sua narrativa e nos comentários, realiza a proposta teórica do dialogismo, apresentada
em Estética da Criação Verbal (2017). A metodologia é qualitativa e busca, sob o aparato teórico
da Análise do Discurso, enunciados indicadores do processo pedagógico, seja na sequência
didática, seja nas atitudes de interação eu/outro, no processo de empatia e no ganho do excedente
de visão – elementos constituintes da teoria bakhtiniana do discurso. O resultado mostra um
cuidado docente dialógico, com um efeito criativo de aprendizagem dos discentes em sua prática
de produção escrita. Concluímos que o ensaio apresenta coerência entre a filosofia da linguagem
e a prática didática de Mikhail Bakhtin, além de ser um texto exemplar de aproximação entre teoria
de discurso e prática docente.
Palavras-chave: Ensino de Língua ; Dialogismo; Análise do Discurso.

Um problema nosso
A ideia de escrever este texto emergiu numa aula, em um curso de Pós-Graduação
sobre Análise do Discurso, em que estudávamos o ensaio Questões de estilística no ensino
da língua (BAKHTIN, 2013). Os alunos comentavam que era instigante ver naquela
leitura o professor Bakhtin em uma prática docente de língua russa. Nas leituras
anteriores, tínhamos visto o filósofo do ato responsável, o teórico da linguagem: o
dialogismo, a criação estética, os gêneros do discurso. Essa percepção nos orientou para
uma leitura do Questões de estilística com ênfase na figura do professor: como surgiu o
projeto didático? Que estratégias foram utilizadas para atingir o objetivo proposto? Que
ligações poderíamos estabelecer entre as práticas desse professor e sua investigação
teórica?
Com o objetivo de responder a essas perguntas, buscamos enunciados indicadores
do processo pedagógico, seja na sequência didática da experiência, seja nas atitudes de

interação eu/outro, no processo de empatia e no ganho do excedente de visão – elementos
constituintes da teoria bakhtiniana da linguagem. Quando pertinentes, são trazidos trechos
de outros textos de Bakhtin, para mostrar a relação translinguística constitutiva da visão
bakhtiniana da ação e da linguagem.
Na edição deste ensaio, somos informados que Bakhtin estava dando aulas em um
colégio de uma cidade do interior da Rússia entre 1940 e 1945. Nos achados dos arquivos
desse colégio estava este texto manuscrito em um caderno. Ei-lo agora traduzido e
impresso. Há mais de setenta anos, alguém escreveu algo que, hoje, aqui no Brasil, nos
incita a pensar nossas práticas. Sua constatação era de que algo relacionado a sentido da
língua era abordado “nas aulas de literatura (aliás, muito pouco e de modo superficial),
mas o conteúdo das aulas de língua materna é a gramática pura.” (BAKHTIN, 2013, p.23).
Essa é uma das preocupações que tem acompanhado nossos professores de Língua
Portuguesa nesses últimos quarenta anos. Pesquisadores universitários estranham que as
novas concepções de língua pouco têm alterado as práticas escolares dominantes, querem
«repensar o ensino de língua portuguesa», pois o fazer da escola está voltado para si
mesmo. Isso exige uma nova atitude, que os planejamentos das aulas não sejam os feitos
pelo livro didático, mas sejam uma “construção de cada professor. O saber-fazer do
professor que, concretamente, vive junto com seus alunos as contradições sociais
refletidas na vida de cada um de nós – e o tempo da aula não está fora deste tempo da
vida – capacita a cada um esta construção.” (GERALDI, 1984, p. 5). Neste livro, O texto
na sala de aula, Geraldi e mais nove professores-pesquisadores fazem importantes
reflexões sobre o reducionismo de uma prática de ensino de português voltada para o
ensino prescritivo de uma língua padrão. Querem trazer contribuições para que as aulas
desenvolvam habilidades da língua como leitura, escrita e prática da oralidade, algo
relacionado à vida social dos alunos.
Um desses pesquisadores, Britto, na década seguinte, faz uma pesquisa sobre esse
ensino tradicional: “por que a gramática normativa tem tanta força ?” Em uma profunda
análise sobre unidade e dispersão do sujeito, sobre conceitos e práticas, relacionando-os
ao poder dos livros didáticos e dos formadores de opinião, Britto conclui que o ensino de
língua “não se confunde com a apresentação formal de uma teoria gramatical [...]. Não
faz sentido insistir que o objetivo da escola é ensinar o chamado português padrão. O

papel da escola deve ser o de garantir ao aluno o acesso à escrita e aos discursos que se
organizam a partir dela.” (BRITTO, 1997, p. 14).
Professores marcados por uma cultura pedagógica com uma tradição de ensino
de língua materna voltada para estudos gramaticais, isolando o estudo da língua das aulas
de leitura, literatura e produção de textos, já acostumados com a fragmentação da análise
da Lingua Portuguesa, parece que nos vemos criticados, quando encontramos essa
provocação: nosso conteúdo é a gramática pura.

Pura gramática
“As formas gramaticais não podem ser estudadas sem que se leve em conta seu
significado estilístico.” (BAKHTIN, 2013, p.23). Assim Bakhtin começa seu ensaio. Para
ele, um estudo que isola a língua do campo dos sentidos “inevitavelmente degenera” em
um aprendizado da escola para a escola, e não para a vida. A vida solicita resposta a essas
questões: Que representam essas formas? Que expressam em relação aos vários usos
sociais?
Ao elaborar a teoria dos Gêneros do Discurso, Bakhtin os relaciona a campos de
atividade que definem o tema, a composição e o estilo de cada gênero, por meio de
enunciados: “Esses enunciados refletem as condições específicas e as finalidades de cada
referido campo não só por seu conteúdo (temático) e pelo estilo da linguagem, ou seja,
pela seleção dos recursos lexicais, fraseológicos e gramaticais da língua, mas acima de
tudo, pela sua construção composicional.” (p. 261). Ao falante, portanto, cabe exercer a
iniciativa de escolha dos recursos do léxico, da sintaxe e de todas as outras formas
gramaticais. Disso cuidava a Estilística, ao fazer a análise das obras literárias e seus
estilos.
Ao professor, para que seus alunos tenham opções de seleção dos recursos da
língua, pertence a tarefa de explicar o valor dos diversos usos.
A análise estritamente gramatical desses aspectos faz com que os estudantes
aprendam, no melhor dos casos, a analisar frases prontas em texto alheio [...],
mas a linguagem escrita e oral dos alunos quase não se enriquece com as novas
construções: eles não utilizam, de modo algum, muitas das formas gramaticais
estudadas e, quando o fazem, revelam total desconhecimento da estilística
(BAKHTIN, 2013, p.28).

Ao descrever o problema, Bakhtin se coloca como um professor que almeja para
seus alunos que a linguagem deles tenha “significado criativo”, que sejam capazes de
“criar uma linguagem própria”, mas o professor “os ensina apenas a analisar a linguagem
alheia já criada e pronta.” (Ibidem). Nessa atitude, o professor aplica seu princípio
filosófico do ato responsável, pois vê que, na relação eu/outro, há um evento vital: “A
vida conhece dois centros de valores, diferentes por princípio, mas correlatos entre si: o
eu e o outro, e em torno desses centros se distribuem e se dispõem todos os momentos
concretos do existir.” (BAKHTIN, 2012, p. 142) Para que o ato seja responsivo e
responsável, o aluno precisa ir além do simples reconhecimento de uma língua alheia,
pois o outro o coloca em relação responsiva ao valor proposto. Aquele uso alheio da
língua é posto em contraposição aos seus usos cotidianos e isso exige uma resposta, uma
compreensão da língua em suas diversidades. Ficar na “gramática pura” é retirar a vida
do processo de conhecimento.

Passos da pesquisa
Após seis páginas de crítica ao “conteúdo das aulas de língua materna”, o
professor Bakhtin faz um diagnóstico do uso de orações com conectivo e sem conectivo
na produção escrita de seus alunos dos últimos três anos do ensino médio (8.ª, 9.ª e 10.ª
séries). É levado a observar isso porque, no programa, havia frases de escritores clássicos,
para identificar, em texto alheio, a forma gramatical da sintaxe de orações subordinadas
sem preposição. Daí a pergunta: e no texto próprio, como se dá esse uso? “Analisei
detalhadamente todas as redações feitas em casa e na sala de aula de duas turmas paralelas
de 8.ª série produzidas no primeiro semestre, totalizando cerca de trezentas redações. Em
todas essas redações ocorreram apenas três casos de utilização de período composto por
subordinação sem conjunção” (BAKHTIN, 2013, p. 29). Já na 10.ª série, em oitenta
redações ocorreram sete casos de utilização dessas formas.
Para clarear o problema, em ditados e em conversas com os alunos, o professor
verifica que, “em um texto alheio pronto, os alunos o entendiam bem, lembravam das
regras e quase não erravam na pontuação. Porém, ao mesmo tempo eles não sabiam em
absoluto utilizar essa forma em seus próprios textos, não sabiam utilizá-la de modo
criativo.” (Ibidem). Seria importante mostrar o valor desse uso. Como fazer isso?

Vemos os passos de um pesquisador, de um eu responsivo às necessidades do
outro (o aluno), preocupado em dar-lhe competências de uso da língua, para que suas
chances de escolha aconteçam. Pela sensibilidade na relação com os alunos e com os
objetivos amplos do ensino da língua materna, o pesquisador encontra um problema,
busca dados que o comprovam, indaga-se das estratégias de ensino que deverá utilizar
para resolver o problema encontrado. Uma atitude que aproxima as fronteiras entre
professor e pesquisador. Talvez uma competência própria dos bons professores.
Baseado em suas observações e experiências, Bakhtin propõe uma análise
detalhada de três frases. Explica para os alunos como a frase Triste estou: o amigo comigo
não está (Púchkin) é paralela e comutativa com outra forma gramatical, utilizando
conjunções. Faz a proposta de utilizar o porque ou uma vez que e verifica que este uso
muda a ordem das palavras e a ênfase da frase. Observa “junto com os alunos” que os
usos sofrem diferenças quanto ao elemento dramático: “a entonação, a mímica e o gesto”
ajudam a expressão em voz alta, metafórica; a lógica trazida pelas conjunções torna o
discurso afetado por um caráter “livresco, seco e sonoramente desagradável” (Ibidem, p.
31).
Depois os alunos analisam mais duas frases sem conjunção. Fazem as possíveis
reformulações com conjunções, testam, avaliam as “particularidades semânticas das
locuções conjuntivas”, comparam com a oração sem conjunção. Discutir, anotar na lousa,
fazer junto com o professor tornam-se os procedimentos dessas aulas. No final, o
professor acrescenta outros exemplos e explica que o uso da subordinada com conjunção,
frequente no século XVIII, dificultava a aproximação dos leitores, pois o “período
composto com conjunções tende ao estilo literário-elevado e evita a vivacidade coloquial
e a desenvoltura da fala cotidiana” (Ibidem, p. 38). O estudo das formas gramaticais
prestando serviço aos estudos literários!
Na sequência do projeto, o professor avaliou que os alunos “conseguiram
realmente apreciar o caráter expressivo e a vivacidade dessas formas”, procurou “levar
os estudantes a empregarem essas formas em sua linguagem oral e escrita” (Ibidem, p.
39). Nessa sequência, os alunos fizeram uma série de exercícios de períodos com
conjunção e sem conjunção, “ponderando cuidadosamente a conveniência e a utilidade
de uma ou outra forma”. Para esse professor, é necessário evitar as análises estritamente

gramaticais tediosas. Por isso, suas aulas eram bem interativas: “esses períodos eram lidos
em voz alta e discutidos, sendo que às vezes “os autores” não concordavam com a minha
correção e surgiam discussões animadas e interessantes” (Ibidem, p. 40).
Os resultados foram satisfatórios, na 10.ª série chegaram a dois ou três períodos
compostos sem conjunção, por redação. Já na 8.ª, nas duzentas redações do segundo
semestre, houve mais de setenta casos desse uso. O aluno aprendeu a usar um estilo “mais
vivo, metafórico e expressivo, e o principal: começou a revelar-se nele a individualidade
do autor, ou seja, passou a soar a sua própria entonação” (Ibidem, p. 40). Esse processo
pedagógico, mesmo não sendo explicitado, segue a linha que rompe o dualismo entre o
mundo da teoria e o mundo da prática, pois traz para o estudo das formas gramaticais,
atos que se orientam a partir do vivido, do mundo do cotidiano (BAKHTIN, 2012). O
professor conduz sua interação para que os alunos manifestem suas vozes, dialoguem
entre si e com ele, descubram os valores expressivos da língua pela entonação, o que a
leitura em voz alta, em oposição à leitura silenciosa do texto alheio, acrescenta à palavra
e se soma a gestos, melodia e mímicas. Há um posicionamento de valorizar a autoria, a
competência criativa.
Esse modo de ser professor possui várias analogias com a visão de Bakhtin sobre
a relação que ocorre entre o autor e a personagem na criação estética. O autor-criador
ocupa o lugar de um contemplador, o outro-para-mim. Essa contemplação ordena os
dados, é uma ação estética. Não deixa de ser essa a maneira de agir nesse relato que
analisamos. O professor entra em empatia com seus alunos, coloca-se no lugar deles,
depois retorna ao seu lugar e, agora, com um excedente de visão, cria para eles um novo
ambiente. (BAKHTIN, 2011, p. 22-25).
Essa é uma ação complexa, axiológica e estética: “viver significa ocupar uma
posição axiológica em cada momento da vida, significa firmar-se axiologicamente”
(BAKHTIN, 2011, p. 171). Os valores que nos conduzem surgem da nossa relação
dialógica com o outro. É nele que encontramos as provocações para nossas respostas, as
nossas diretrizes de consciência: “O destino posterior das capacidades criativas de um
jovem depende muito da linguagem com a qual ele se forma no ensino médio. O professor
tem essa responsabilidade.” (BAKHTIN, 2013, p. 43). É esse olhar exotópico que leva o
professor a fazer um projeto pedagógico que traz recursos para seus alunos terem maior

domínio de linguagem, tanto em suas práticas orais, quanto escritas, com um poder de
análise das formas gramaticais e suas potencialidades de expressão.

Considerações Finais
As ligações que Bahtin faz entre estudo gramatical, leitura literária, prática oral e
escrita são uma demonstração de que esse modo de ensino da língua materna, quando o
professor é criador e possui excedente de visão, pode servir de lição para o caso brasileiro.
O estado generalizado em que se encontra o ensino de Língua Portuguesa, entre nós, não
está conseguindo bem seus objetivos. Uma das razões é modo fragmentado em que é feito
o ensino de língua materna, dividido em subdisciplinas (Gramática, Redação, Literatura)
que não interagem entre si, como concluem, após constatarem essa fragmentação em
várias escolas, LUTERMAN, FERNANDES e SOUZA, 2017, p. 150: “Se o ensino de
gramática restringe-se à padronização da língua e das regras de seu exercício, de modo
estrutural apenas, a atitude de reflexão e crítica sobre os textos e, por conseguinte, os
discursos materializados neles, não se efetiva.” De fato, falta-nos o excedente de visão
que mudaria de modo significativo essas práticas. Talvez o relato de Bakhtin seja o outro
de que precisamos para descobrir a quais questões estamos dando resposta com esse tipo
de aula a que já nos acostumamos...
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Resumo:
As letras da música sertaneja, fenômeno da indústria fonográfica brasileira, quando pautadas
nos pressupostos de Foucault, possibilitam-se algumas articulações acerca do desempenho da
violência. O presente trabalho investiga a investidura de evidentes formas dispersas de violência
contra a mulher nas letras da música sertaneja em períodos distintos, desde as primeiras
gravações a partir da década de 30 até o momento atual com os sucessos do denominado
“sertanejo universitário”. De composições como “Cabocla Tereza” (1959) com Tonico e Tinoco,
“Boiadeiro de palavra” (1981) de Tião Carreiro e Pardinho a “Taca fogo na muié” (2014) de
Munhoz e Mariano e “O nome dela é Rapariga” (2016) de Naira Azevedo, atestam as práticas
de violência presentes nos enunciados verbais, colocando em funcionamento o machismo com
uma determinada regularidade.
Palavras-chave: música sertaneja; violência contra a mulher; discurso da violência

Introdução
As letras da música sertaneja, fenômeno da indústria fonográfica brasileira,
quando pautadas nos pressupostos de Foucault, possibilitam-se algumas articulações
acerca do desempenho da violência. Dos anos 30, quando aparecem as primeiras
gravações do gênero, às duas primeiras décadas do século XXI, as canções cumprem à
sua maneira, o discurso manifesto com sua presença repressiva, o qual diz em sua forma
heterogênea a fixação das práticas mais tradicionais e rituais da violência e do poder.
Partindo do recorte de composições durante o período de 90 anos, as letras desse gênero
já foram relacionadas como revertidas de investigações estéticas e tratadas como produto
de teor apoucado, primário e ingênuo.
Entretanto, o que é possível problematizar é sua investidura de evidentes formas
dispersas do discurso da violência contra a mulher. De composições como Cabocla
Tereza (1959), ícone da narrativa trágico-popular da música caipira, passando por
Boiadeiro de palavra (1981) de Tião Carreiro e Pardinho, moda de viola que evoca a
necessidade da humilhação da mulher em praça pública, a chegada de outras vertentes do
gênero, como o sertanejo universitário, cujas estratégias reutilizam-se da dispersão dos
objetos, retomando-os, sistematizando-os em um continuísmo dessa violência, que olhada

superficialmente aparenta-se silenciada nas mutações intrínsecas da mobilidade do
discurso. Assim, Taca fogo na muié (2014) de Munhoz e Mariano, se vale de uma
metáfora da agressão e faz operar o funcionamento ideológico do machismo, e, em O
nome dela é rapariga (2016) de Naira Azevedo, é uma amostra do sertanejo feminino que
teve alcance massificador nos últimos anos. Esta letra enuncia a pluralidade das práticas
multifacetadas da violência, colocando em funcionamento o machismo vindo de uma voz
enunciadora feminina.
O que se pretende com este trabalho é apresentar a presença de uma regularidade
nas letras que atestam as práticas de violência presentes nos enunciados verbais. No
conjunto desses enunciados instauram-se o funcionamento do discurso que atua na
produção da subjetividade, e essas tramas discursivas disseminam-se nas mais variadas
formas veiculadas com o sucesso das canções. Nessa perspectiva, a produção de
diferentes efeitos de sentidos, evidenciados na análise das construções discursivas como
o ciúme, amor, possessividade, ódio ou vingança, estabelecem operações constituintes do
poder, que exerce sua eficácia por e pela linguagem em sua espessura.
Para tratar da violência enquanto manifesta nas letras, o suporte teórico aqui
acionado é na perspectiva da Análise do Discurso, de origem francesa, através dos
postulados de Michel Foucault acerca do uso das técnicas articuladas no discurso. Para
ele “O discurso é algo inteiramente diferente do lugar em que vêm se depositar e se
superpor, como em uma simples superfície de inscrição, objetos que teriam sido
instaurados anteriormente” (FOUCAULT, 2012, p. 52), objetos esses que aqui
consideramos como o lugar da mulher na sociedade com núcleo familiar patriarcal,
depositados nas letras como antecessores às letras, advindos das formas sociais, das
instituições de regulação da vida em suas formas públicas e privadas.
Para o autor que em A arqueologia do saber (2012), esmiúça a natureza das
relações discursivas internas do discurso, num trabalho arquegenealógico, tratando-as
como exteriores à língua, às circunstâncias, mas constituída de natureza própria enquanto
discurso como prática.
Elas estão [relações discursivas], de alguma maneira, no limite do discurso:
oferecem-lhe objetos de que ele pode falar, ou antes (pois essa imagem da
oferta supõe que os objetos sejam formados de um lado e o discurso, do outro),

determinam o feixe de relações que o discurso deve efetuar para poder falar de
tais ou tais objetos, para poder abordá-los, nomeá-los, analisá-los, classificálos, explicá-los etc. (FOUCAULT, 2012, p. 56, grifo meu).

Nas letras selecionadas como recorte, há uma amostra da presença do discurso,
cujo objeto é a mulher, que se serve ao discurso, o qual a “explica” e classifica no feixe
de relações qual é o seu lugar na sociedade na relação conjugal. E, através desses
estabelecimentos das condições de existência que as letras enunciam sobre o papel
feminino e seus limites.

A companheira deve ser frágil
Nas primeiras gravações da música caipira, a mulher retratada configura um
panorama de sua condição no interior do Brasil a partir dos anos 30, período que coincide
com o êxodo rural. Segundo Nepomuceno (1999), as canções depois dessa década
começam a fazer sucesso nas rádios, justamente no momento em que muitas famílias
iniciam o processo de migração para as cidades em busca de melhores condições de vida.
Nessa época, que de acordo com Sant’Anna (2009) são lançados os primeiros discos de
música caipira com letras compostas pelos trovadores rurais, com mensagens sobre a vida
cotidiana do campo, os casos pitorescos nas relações com a cidade, e com muita
frequência, o tema lírico-amoroso desembocado num desenlace trágico.
É nesse recorte da enunciação trágica que este trabalho se propõe ater, pensar as
letras que enunciam sobre as condutas que reforçam o discurso da violência. Nos discos
de artistas como Tião Carreiro e Pardinho, Lourenço e Lourival, Camões e Camargo,
Sulino e Marrueiro, que foram líderes de vendagem nos anos 60 e 70 para citar algumas
duplas, há sempre, em cada edição fonográfica, alguma letra com essa característica. As
narrativas permeadas de ações violentas permanecem durante o período em que a canção
se consolida como produto cultural da indústria musical que exigia novas incorporações
de outras expressões musicais, com preferências por temas que enunciam o sujeito no
espaço rural ou urbano refletindo ou refratando a existência atravessada e constituída por
inúmeros já ditos, ou discursos sobre a violência à mulher.
Conforme Foucault (2012), as estratégicas não se enraízam aquém do discurso,
elas se formam em formações dispersas tanto no tempo quanto no mesmo jogo de

relações. Exemplo, a relação homem e mulher, enunciados nos temos lírico-amorosos das
letras, o que é observado é a natureza herdeira do esquadrinhamento classificatório do
lugar que deve estar e sempre permanecer gênero feminino na sociedade. São maneiras
reguladas, lançando sempre diretamente ou não um juízo de valor sobre as inúmeras e
curtas narrativas sobre a vida amorosa do sujeito enunciador.
É importante destacar que a partir dos anos 50, cresce os espaços para o sertanejo
nas rádios, impulsionando a indústria fonográfica, sendo que nos anos 90 se consolida
como produto mais vendável da indústria do mercado musical brasileiro. E é nessas
condições, que se consolidam artistas que se tornam pop stars devido aos milhões de
cópias vendidas, como Chitãozinho & Xororó, Leandro e Leonardo e Zezé de Camargo
e Luciano. Desta forma, a música sertaneja se consolidada como um gênero
majoritariamente dominado por artistas masculinos. Entretanto a partir de 2016, o
caminho aberto da indústria fonográfica por mulheres como Inezita Barroso, Roberta
Miranda e Paula Fernandes, acende os holofotes para nomes como Maiara & Maraísa,
Marília Mendonça, Simone & Simaria, Paula Mattos e Naiara Azevedo.
É possível, a priori, afirmar que a presença, pouco representativa da mulher como
artista e enunciadora das letras, apenas reproduziam o que o público queria ouvir.
Histórias frustradas de amores, perda do amado e solidão como exemplos. O que se viu
foi a manutenção da hegemonia masculina aos hits que tematizaram não mais o sujeito
do meio rural, mas seu cotidiano na vida urbana, atravessado pelas mesmas apequenadas
inquietações acerca das relações passiononais, recolocando no mesmo lugar de
inferioridade como as canções das décadas anteriores.
Quando as letras das músicas sertanejas são pensadas no campo discursivo, é
oportuno relacioná-las ao que Foucault oferece de subsídios metodológico e teórico
quando está em análise as práticas humanas em determinados meios sociais, da mesma
forma o que é o discurso nas relações de poder no mundo contemporâneo. Sua obra abarca
a historicidade de divrersos conceitos e ciências como a loucura, prisão, sexualidae,
poder, psiquitria, medicina, biologia e linguística.
A respeito do discurso, tema central da obra foucaultiana, ao discorrer sobre os
procedimentos de exclusão em A ordem do discurso, o autor distingue como objeto de
análise várias formas do controle discursivo, entre eles os procedimentos de exclusão

(FOUCAULT, 2010). Assim, aparecem os tipos de proibição no que se referem ao objeto
do discurso. Entre essas proibições, estão as circunstâncias em que podem ser
pronunciados. No caso, das letras da música sertaneja, os enunciados excluem a
possibilidade de dar voz à mulher, com sua permanente definição de mantê-la inscrita nas
condições de culpada, de ser a responsável por qualquer reação masculina na aplicação
da violência.

As técnicas de punição
A canção Cabocla Tereza (1959), letra de João Pacífico e Raul Torres que foi um
dos primeiros grandes sucessos da música sertaneja interpretados pela dupla Tonico
Tinoco, trata diretamente sobre um ciúme trágico em que o enunciador mata a mulher
devido a ela abandoná-lo por causa de outro caboclo. “Pra mór de outro caboclo/Meu
rancho ela abandonou/Senti meu sangue fervê/Jurei a Tereza matá.../ Agora já me
vinguei/É esse o fim de um amor/Esta cabocla eu matei...” (TONICO & TINOCO, 1971,
faixa 4). Da mesma forma, em Boiadeiro de palavra (1981), é o marido o proprietário da
mulher e logo a respeito da punição cabe a ele decidir e aplicar. Elementos verbais como
“ela abandonou”, “meu sangue fervê”, “me vinguei”, servem como justificativas para o
uso do crime passional.
Em Boiadeiro de palavra na voz de Tião Carreiro e Pardinho, o boiadeiro casa-se
com a filha do patrão, de cabelos “cor de carvão” sendo ele pobre torna-se rico, porém
um fato lhe rompe com seu domínio, após um mês de casado, a esposa corta o cabelo sem
seu consentimento, atitude que lhe oportuniza utilizar as técnicas do suplício, levando-a
de volta ao barbeiro e obrigando-o a raspar toda a cabeça de sua esposa. Como
consequência ainda faltava a espetacularização do corpo.
Na cabeça da ricaça
Boiadeiro caprichoso
Caprichou mais na pirraça
Fez a morena careca
Dar uma volta na praça.1
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Tal como o carrasco que aplica a arte de punir, utilizando técnica de repressão,
como assinala Foucualt (2011) em Vigiar e punir. O marido utiliza do próprio instrumento
do “crime” da mulher, que foi cortar o cabelo sem sua permissão, apresentando como
punição ideal aquela que castiga, estabelecendo uma simetria da vingança,
transparecendo o que ela significa aos sujeitos inscritos num contexto social. Esta pena,
que por sua vez dão os sinais vitais da estrutura modelo de conduta entre marido e esposa,
só foi possível em uma letra de uma dupla de sucesso nacional e com mais de 50 LPs
gravados ao longo de toda a carreira, porque houve um correlato com os valores dos quais
entra em jogo a estrutura de uma verdade dada e exercida em suas relações com os sujeitos
de seus limites de atuação.
Foucault (2011) abre a obra Vigiar e punir com a descrição da execução de
Damiens, que foi condenado por parricídio ao tentar assassinar o rei Louis XV da França,
considerado o pai de todos os franceses. São descritos nas páginas iniciais que
sentenciado tivera que ficar segurando a faca do crime durante o cerimonial da execução.
Em Boiadeiro de palavra, a mulher sentenciada pela soberania do marido é forçada a ir
ao mesmo salão onde cortara o cabelo e com a mesma tática do “crime” de subversão é
utilizada para sua punição. Para fechar o cerimonial de ostentação, é apresentada ao seu
pai, fechando com um clímax a narrativa resultante da raiva extremada e a demarcação
do papel do marido.
E lá na casa do sogro
Ele falou sem receio
Vim devolver sua filha
Pois não achei outro meio
A minha maior riqueza
Eu olho e vejo no espelho
É um rosto com vergonha
Que à toa fica vermelho
Sou igual um puro sangue
Que não deita com arreio
Prefiro morrer de pé
Do que viver de joelhos.2

A utilização dos termos “devolver” devido à “vergonha” relaciona à representação
da mulher para o agressor, que na sua justificativa utiliza um verbo atribuído a um bem,
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ou produto que após ser adquirido pode ser devolvido quando não correspondido às suas
expectativas. A “vergonha” mancha a virilidade do homem que é o senhor dominante.
Assim, “viver de joelhos” encerra a letra, como uma imagem representativa do homem
que não exerce do domínio sobre a mulher, fato veementemente repulsivo à lógica do
lugar masculino em uma relação matrimonial.

A continuidade com voz feminina que reforça o domínio masculino
A partir das novas estratégias de comercialização da música, o gênero sertanejo
universitário passa a dominar o universo jovem brasileiro. Nesse novo desdobramento,
agora ambientado ao jovem nas baladas com suas relações líquidas, não há espaço para
temas como casamento, subversão da esposa, e a violência física como desfecho das
micronarrativas das canções. As técnicas apelativas de vingança, ira ou insatisfação com
a mulher amada, ou a jovem com quem o sujeito enunciador mantém uma relação foram
migradas para cerimoniais mais sutis, sem uma ação efetivada, como ocorrera em
Cabocla Tereza e Boiadeiro de palavra.
Um exemplo da reestruturação da transparência dos castigos estimulados no plano
discursivo é a letra Taca fogo na muié (2014), de Munhoz e Mariano.
Eu tô querendo tô, tacar foco nessa ''muié''
Essa danada não me larga, não desgruda do meu pé
Eu tô querendo tô, tacar fogo nesse bandida
Só não taco que se eu taco, minha vida tá perdida3.

A letra inicia com essa estrofe-refrão e é repetida ainda mais duas vezes
caracterizando o teor discursivo do sujeito enunciador em deixar bem demarcado que seu
desejo é o de atear fogo na mulher. O pronome demonstrativo “nessa” pode auxiliar
acerca do que se pode entender sobre o grau de aproximação entre o sujeito lírico e sua
mulher. Aqui não se trata do termo mulher no sentido matrimonial, mas de alguém com
quem o narrador estabelece uma relação não definida. Entretanto a tática da violência está
expressamente inserida e articulada numa gama de possíveis operações de existência, em
condições para seu reaparecimento. Para Foucault (2012), o correlato do enunciado
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permite um jogo que não é apenas no que é dito, mas um “conjunto de domínios em que
tais objetos podem aparecer” (FOUCAULT, 2012, p. 110). Embora esse sujeito extraído
da narrativa seja exterior aos artistas, ao compositor de letra, pode-se considerar que para
uma série de signos possa existir, é necessário um autor ou uma instância, produzindo
uma intenção de significado, como atear fogo em uma mulher só não é viável devido às
futuras consequências que o enunciador enfrentaria, expressa com o verso “Só não taco
que se eu taco, minha vida tá perdida”.
A mudança da voz enunciadora nas composições interpretadas por cantoras, cujos
holofotes as apontam como nova tendência musical do gênero, não quis oferecer uma
linha de resistência ao discurso masculino, mesmo com a palavra, o sujeito entra na ordem
arriscada do discurso e se esquiva se seu pesado compromisso com as rupturas, situando
confortavelmente o lugar da mulher na sociedade com seus procedimentos de exclusão.
Nessa perspectiva a letra O nome dela é Rapariga (2016) interpretada por Naiara
Azevedo é uma amostra das muitas letras, cuja voz enunciadora feminina executa as
técnicas do discurso da violência formulando novas proposições, todavia mantendo-se
em sua regularidade ao omitir sobre o lugar do homem nas relações amorosas.
Meu nome não é osso pra ficar na sua boca
Morde essa língua pra falar da minha vida
Sei da sua fama, meu bem eu não sou boba
Você é uma quenga, sem vergonha, rapariga
Eu até acabaria com a sua vida
Mas não precisa cê faz isso muito bem
Deve ser difícil rodar de mão em mão
Cada dia num colchão
E nunca ser amada por ninguém
O nome dela é rapariga
O sobrenome é confusão
Aonde chega a recalcada faz intriga
Não tem vergonha, nem pudor, nem coração4.
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Com toda sequência descritiva de uma raiva da voz enunciadora devido ao
comportamento de outra mulher, as construções coloquiais “quenga”, “sem vergonha”
“rapariga” e “recalcada” são utilizadas para desqualificar a interlocutora e encontram-se
cobertas de sentido ofensivo. No verso “Eu até acabaria com a sua vida”, o verbo no
futuro do pretérito “acabaria” indica uma ação que não se concretizaria com a justificativa
que a própria personagem a quem se dirige a fala já está realizando esse processo, pois se
comporta de forma amoral mantendo relações com parceiros diferentes. A
potencialização da raiva é levada ao extremo, a ponto do sujeito lírico desejar a liquidação
da outra.
Na mesma linha dos discursos que promovem o indivíduo masculino e dominador,
a letra em momento algum colocou o homem como protagonista, porém nem precisou,
pois ao destilar toda ira à outra mulher, está em jogo os domínios pela disputa do macho
provedor. Nessa simetria, o sucesso de uma letra com esse tema evidencia as condições
para que um discurso seja possível, pois ecoa práticas e técnicas sociais e por isso com
grande aceitação de ser “consumida”.

A violência como estrutura homogênea
Com amostra de algumas letras de épocas diferentes da música sertaneja dividida
em dois momentos, sendo eles o período das décadas de 70 e 80 e a partir dos anos 90
com o sertanejo universitário e a entrada das mulheres no rol das artistas dominantes do
mercado musical brasileiro, procuramos apontar a ocorrência do discurso de violência
contra a mulher dado como uma ocorrência regular e dispersa em sua forma de
positividades, mantendo sua tecnologia produzida na subjetividade.
Disso decorre que as letras fazem operar a violência, que é uma dos cerimoniais
das ostentações dos supliciados, termo adotado por Foucault (2011) para designar os ritos
da punição do corpo para a vida social. Segundo o autor, nesses eventos o personagem
principal é o povo. Aqui nas letras selecionadas para análise, o expectador “consumista”
desse produto da indústria cultural é a representação da grande plateia que assiste ouvindo
e vendo seus ídolos musicais pautando a continuidade da vida real com suas exclusões,
interdições e eficácia do poder.

No recorte, há uma sistemática estruturada sobre os critérios da punição da
mulher, equivalente ao suplício, que consiste em produzir certa quantidade de sofrimento,
geralmente superior ao “dano” causado. Por conseguinte, nas letras selecionadas reúnemse essa marcação do corpo que deve ser punido e banido do meio social, e a forma de
efetivar o castigo é o uso da violência extremada.
Ao trazer o tema do discurso da violência atuando na música sertaneja, este
trabalho procurou apontar que há uma recorrente presença de temas nas letras que mantém
uma determinada regularidade. Posto isto, verifica-se que a excessiva recorrência produz
efeitos e estes produzem a subjetividade, que por sua vez constitui sujeitos.
Deste modo, a aparição das letras não está na ordem apenas do lúdico enquanto
produto das culturas de massa, pois se foi possível tratar das técnicas de punição para
diferentes mulheres em letras de épocas diferentes, foi porque há uma interferência das
práticas reais que formaram uma materialidade discursiva e por isso tratada nas músicas.
No corpus em tela, os critérios para punição não estão na esfera das leis do estado, eles
se investem de diferentes articulações de moralidade, de sistemas, de objetos e de
exclusões que formulam a sociedade do discurso. Assim, as técnicas de agressões e suas
justificativas formulam uma estrutura homogênea das técnicas da violência vinda de
épocas distintas, tanto da voz enunciadora masculina quanto feminina.

Referências
FOUCAULT, Michel. A arqueologia do saber. Trad. Luiz Felipe Baeta Neves. 8ª ed.,
Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2012.
_____. Vigiar e punir: nascimento da prisão. Trad. Raquel Ramalhete. 39ª ed. Petrópolis:
Vozes, 2011
_____. A ordem do discurso. Trad. Laura Fraga de Almeida Sampaio. 20ª ed. São Paulo:
Loyola, 2010.
NEPOMUCEMO, Rosa. Música Caipira da roça ao rodeio. São Paulo: Editora 34,
1999.
SANT’ANNA, Romildo. A Moda é Viola: ensaio do cantar caipira. 2ª ed.; São Paulo:
Arte e Ciência, 2009.

TIÃO CARREIRO E PARDINHO. LP 2.11.201.010, São Paulo: Chantecler, 1973. Faixa
04.
TONICO E TINOCO. 35 anos. LP 1.03.501.001/002. São Paulo; LP 2 - Continental,
1977, Faixa 10.
https://www.letras.mus.br
Boiadeiro
de
palavra.
Disponível
em
<https://letrasweb.com.br/naiara-azevedo/o-nome-dela-e-rapariga.html> acessado em 12
de outubro de 2018.
https://www.letras.mus.br
Taca
fogo
na
muié.
Disponível
em
<https://www.letras.mus.br/munhoz-mariano/taca-foco-na-muie/> Acessado em 15 de
outubro de 2018.
https://letrasweb.com.br
O nome dela é rapariga. Disponível em
<https://letrasweb.com.br/naiara-azevedo/o-nome-dela-e-rapariga.html> Acessado em
10 de novembro de 2018.

REPÓRTER, FONTE OU PROTAGONISTA?
Alex Lourenço Madeira
(Unioeste/CAPES)
alexralerf@hotmail.com
Alexandre Sebastião Ferrari Soares
asferraris@globo.com
Resumo:
O imaginário que temos do repórter é de que o seu papel é liderar a equipe externa e produzir a
reportagem com informações e entrevistas. Assim, ele une imagens ao texto/fala e transmiti ao
telespectador através da reportagem, fatos da “realidade”. O objetivo central deste trabalho que está apoiado na Análise de Discurso (AD) de linha francesa - é analisar a construção pelo
discurso da posição-sujeito-repórter e a forma como ela ressignifica a posição-tradicional do
sujeito-jornalista, segundo as concepções da Teoria da Comunicação (TC). Os resultados,
mostram que há um deslizamento de sentido quanto ao imaginário que temos da posiçãorepórter, ou seja, quando o seu agir ultrapassa sua função enquanto profissional e confunde sua
posição, ao ser interpelado de tal forma, que suas emoções e gestos o inserem naquela
“realidade” e ele passa também a ser um dos protagonistas.
Palavras-chave: imaginário; posição-sujeito; repórter.

Introdução
O papel do repórter é liderar a equipe externa (repórter cinematográfico e auxiliar)
e produzir a reportagem, utilizando como ferramentas, informações e entrevistas, unindo
imagens ao texto/fala. “Literalmente: aqueles que reportam, aqueles que contam o que
viram, porta-vozes, testemunhas oculares e toda uma multidão de sujeitos falantes
considerados competentes para construir “versões” do que acontece” (MACHADO,
1997, p. 280, aspas do autor). Assim, o repórter transmiti ao telespectador através da
matéria, fatos da “realidade”, realidade essa que como nos mostra a autora Nídia Sofia
Faria em seu artigo, Jornalismo Literário: um olhar histórico para o género e suas
características, não passa de impressão:
O realismo literário convidava a uma estrutura semelhante à das histórias, onde
personagens, espaço, tempo e acções se combinavam, motivando escritores
para a criação de não-ficção ou de ficção com realismo, mesmo que este não
passasse de uma sensação de realidade, ou de uma suma semelhança. Nas
palavras de Émile Zola, o estilo realista “‘distorce precisamente na medida em
que confere à natureza a máxima ilusão de verdade’” (apud Ponte, 2004-2005,
p. 178). (FARIA, 2011, p. 08).

Nesse sentido, propomos neste artigo analisar a forma como a posição-sujeitorepórter é construída no discurso utilizado pelo sujeito-repórter na edição A luta de quem
espera por um transplante de rim do programa Profissão Repórter, veiculado pela rede
Globo de Televisão em 13 de agosto de 2013 e também verificar se essa outra posição de
alguma forma entra em conflito com uma posição-repórter a partir das teorias da
comunicação. O programa utiliza como base o jornalismo literário 1(New Journalism) e
investigativo, que permitem produzir reportagens mais detalhadas e apresenta um ponto
de vista pessoal, trazendo à tona o que normalmente, numa posição-jornalista-tradicional
não se apresenta quando da sua constituição.
Mediante a essas observações cabem-nos alguns questionamentos: a) Qual é o
discurso do sujeito repórter e qual o lugar que ele ocupa, neste formato de programa
literário, que conta a história detalhada e mostra/acompanha a fonte passo-a-passo em sua
rotina? b) Em quais momentos do discurso podemos apontar uma mudança de posição do
repórter/jornalista, mudança essa que imbrica sua história particular com a do
entrevistado e o desloca para a posição-personagem?
Ao olharmos para o discurso do nosso objeto de pesquisa Profissão Repórter,
percebemos que o repórter (uma das funções que o jornalista exerce) além de fazer parte
de todas as etapas de produção e apresentar os desafios da reportagem, se mostra também
como um dos protagonistas, porque se insere na reportagem como um dos “atores”
principais, trazendo à tona sua história particular, e se colocando no lugar de entrevistado,
abrindo um parêntese com sua história intrínseca na da sua fonte.
Desenvolvimento
Com o objetivo de mostrar os bastidores da notícia, os processos de produção e os
desafios de uma reportagem, o Profissão Repórter começou a ser exibido como um
quadro do fantástico em maio de 2006. Em 2008, ganhou espaço como programa
independente.

A denominação de “jornalismo literário” representa um tipo de jornalismo que “ao longo do seu
desenvolvimento importou técnicas narrativas da literatura ficção, adaptando-as para histórias da vida real”.
(LIMA, 2009, p. 352).
1

A essência é a reportagem – feita na rua, com envolvimento total da equipe
em todas as fases de produção: sugestão de pauta, pré-produção, gravação
(à frente e atrás das câmeras), decupagem, roteiro e edição. O formato –
mostrar, de diferentes ângulos, o mesmo fato – impõe um desafio semanal aos
jovens repórteres: o de realizar um jornalismo ativo, focado na ação, que
busca a verdade muito além da simples coleta de entrevistas. A inquietação
típica dos jovens – o desejo de mudança e a capacidade de se indignar ou de
se comover com a realidade muitas vezes injusta – nos ajuda a revelar a
emoção por trás da notícia. (BARCELLOS, 2006, grifos nossos).

Nas palavras de Barcellos (2006), “a essência é a reportagem – feita na rua, com
envolvimento total da equipe em todas as fases de produção”, isso significa que não
podemos pensar o sujeito-repórter somente na posição-jornalista para mostrar os fatos,
mas além disso, fazer parte deles, se indignar, apontar a “realidade” que considera injusta,
se envolver, revelar a emoção. E tudo isso, não é excluído na edição, ao contrário, essa
ideologia que conecta as etapas da construção da reportagem que nos parece sempre-jálá interpela o repórter, que está envolvido dos “pés a cabeça” com toda a história.
Ainda sobre sua fala, quando destaca que “busca a verdade muito além da simples
coleta de entrevistas”, a questão aqui nem é de buscar a verdade, mas encontrá-la, porque
por mais que na concepção do jornalista e dos telespectadores mostrar os fatos remetem
a “verdade” (TC), como nos diz Rossi (2002) “talvez não exista A VERDADE, embora
certos jornalistas e leitores acreditem tê-la descoberto”.
Talvez um dos maiores problemas na análise seja a confusão, a mistificação, e
até mesmo a ingenuidade que cercam a discussão sobre a “verdade”. O senso
comum vê a realidade como definitiva, pensa a existência de um mundo único
e de uma verdade inquestionável [...] vamos pinçando e construindo
significações a partir desses limites. O desemprego para um homem
religioso pode ser um castigo de Deus. Para outro, pode ser consequência
de uma sociedade na qual os trabalhadores são explorados de modo
desumano pelos empresários. Para um terceiro, pode ser a falta de
competência. (HERNANDES, 2006, p. 18-19, aspas do autor, grifos nossos).

Enquanto a “verdade” para a TC é mostrar a “realidade”, na AD ela é um efeito,
uma vez que o sujeito só diz aquilo que pode/deve dizer do lugar que ocupa, sendo assim,
para cada sujeito ela terá um significado.
Este trabalho tem como temática central analisar o discurso e a posição sujeito que
o repórter jornalista ocupa em detrimento de uma posição-tradicional-do-sujeitojornalista, abordando como referência uma das edições do programa, especificamente, a

história de pessoas que esperam por um transplante de rim. A maneira detalhada como a
reportagem mostra por diferentes ângulos esse assunto, nos permite refletir sobre o
funcionamento da posição-sujeito e a mudança dessa posição no discurso do repórter.
Nessa “aventura” que o programa Profissão Repórter nos convida a fazer parte, é
que a AD se instaura no nosso objeto de análise. Quando essas características do programa
que trata o assunto como tão particular, já que os desafios da reportagem são um prato
cheio para o envolvimento do repórter, que muitas vezes não controla a emoção e se
desloca da posição-sujeito-jornalista, é que ficamos instigados a analisar seu discurso e
sua(s) posição(ões).
Orlandi (2015) afirma que o fato mesmo da interpretação, ou melhor, o fato de
que não há sentido sem interpretação, atesta a presença da ideologia. Que somos
interpelados pela ideologia é evidente, mas quando voltamos para o sujeito-repórter, isto
fica ainda mais nítido, quando o seu agir nas condições de produção daquela reportagem
ultrapassa sua função enquanto profissional e confunde sua posição, ao ser interpelado de
tal forma que suas emoções e gestos o inserem naquela “realidade” e ele passa também a
ser um dos protagonistas.
De acordo com M. Pêcheux (1975), não há discurso sem sujeito e não há sujeito
sem ideologia: o indivíduo é interpelado em sujeito pela ideologia e é assim que a língua
faz sentido. Consequentemente, para Orlandi (2015, p.15), “o discurso é o lugar em que
se pode observar essa relação entre língua e ideologia, compreendendo-se como a língua
produz sentidos por/para os sujeitos”.
Na dispersão de textos que constituem um discurso, a relação com as
formações discursivas é fundamental, por isso, no procedimento de análise,
devemos procurar remeter os textos ao discurso e esclarecer as relações deste
com as formações discursivas pensando, por sua vez, as relações destas com a
ideologia. (ORLANDI, 2015, p. 69).

Segundo Mariani (1996), a memória discursiva faz parte de um processo histórico
resultante de uma disputa de interpretações para os acontecimentos ou já ocorridos.
Courtine & Haroche (1994), afirmam que a linguagem é o tecido da memória. Há uma
memória inerente à linguagem e os processos discursivos são responsáveis por fazer
emergir o que, em uma memória coletiva, é característico de um determinado processo

histórico. Na construção da reportagem de análise, a repórter recorre a essa memória
discursiva e apresenta seu discurso reescrito, ou seja, ela utiliza de dados prévios, já
ocorridos e traz para sua fala o interdiscurso, que aparece como o puro já-dito.
É o repórter que tem o contato direto com o fato que vai ser, posteriormente,
apresentado ao telespectador. Sua função passa a ser como a de um “filtro”,
recolhendo as informações, selecionando o que é de maior interesse ao seu
destinatário e, por fim, elaborando uma cobertura que dê conta de traduzir o
assunto que se quer comunicar. (LUCINDA, 2008, p. 15, aspas da autora,
grifos nossos).

Assim o repórter se coloca como o mediador entre a reportagem e o telespectador,
mas especialmente neste programa, não se prende somente a função de repórter, mas se
apresenta em outras posições, ou seja, é ele que coleta as entrevistas, preocupa-se com a
captação das imagens, texto e escolha do conteúdo na edição final. Presente em todas as
etapas, ele tenta controlar o que vai para o ar (filtra o que acha melhor) e nessa
interpretação não se percebe dentro do próprio discurso.
Para explicitar melhor, vejamos algumas sequências discursivas (doravante SD’s)
retirada da edição do nosso objeto de pesquisa e que chama a atenção para nossa análise.
Na reportagem a repórter Valéria entrevista a fonte Gislene Silva de Souza, dona de casa,
que disse em seu depoimento:
SD1: Em oito anos de hemodiálise consegui o transplante, ai fiz o
transplante e ai engravidei, pressão subiu, creatinina, subiu tudo, ai depois
que eu tive o bebê o rim parou de novo, aí voltei pra máquina. Chorei muito,
fiquei muito triste, tinha que, agora tinha que luta de novo, pela vida de
novo, que agora ainda tenho um bebê, ainda né pra criar”. (Profissão
Repórter, 13/08/2013, grifos nossos).

Primeiro temos a fala do sujeito Gislene de Souza, na posição de paciente que faz
hemodiálise, com o discurso de como é a sua história desde que começou o tratamento.
Ali o discurso da Gislene é de paciente, mulher de classe baixa, que utiliza o SUS. Quando
pensamos em paciente, saúde, já nos remete a vida, lutar (“consegui o transplante” – no
contexto social histórico, pensando aqui nas condições de produção analisamos como é
difícil a doação de órgãos, pensamos nas campanhas que são feitas), filhos, família.
Quando ela fala porque agora ainda tenho um bebê né pra criar. Qual a ideologia que

aparece ali? da mãe que sustenta a casa, que precisa cuidar do filho pequeno. Lutar pela
vida com o sentido medo de morrer.
Em seguida, a repórter grava uma passagem (momento em que o repórter participa
e aparece na reportagem e da enfoque sobre determinada fonte e/ou assunto específico)
com o seguinte discurso:
SD2: acho que essa é uma das minhas missões mais difíceis, assim, minha
mãe morreu faz 20 anos, depois de uma sessão de hemodiálise, é escutar
ela falando que tem razão pra luta pela vida porque ela tem filhos, me fez
lembrar de toda a minha história. (Profissão Repórter, 13/08/2013, grifos
nossos).

O discurso da repórter nesse momento é de emoção e ela é interpelada pela
ideologia quando vê sua história pessoal no discurso do outro, a partir daí, ela se coloca
dentro da história da reportagem e torna-se também protagonista, ou seja, ela se desloca
da posição-jornalista e apresenta sua história pessoal, mas ao mesmo tempo, ela transmite
isso, usando as técnicas de reportagem, e sua(s) posição(ões) vai(ão) desde
jornalista/repórter, órfã de mãe, enfim, podemos observá-la também como fonte
entrevistada por si mesma em sua própria reportagem.
De maneira inconsciente a repórter foi levada a contar a história de Gislene porque
foi atravessada pelo que aconteceu em sua vida pessoal. Tinham muitas histórias ali, mas
quando vemos a foto da família da repórter e sua mãe negra, como Gislene, e também
com filhos pequenos, é possível perceber o sentido produzido em seu discurso, e sua
mudança constante de posição.
[...] o mecanismo imaginário. Esse mecanismo produz imagens dos sujeitos,
assim como do objeto do discurso, dentro de uma conjuntura sócio-histórica.
Temos assim a imagem da posição sujeito locutor (quem sou eu para lhe falar
assim?) mas também da posição sujeito interlocutor (quem é ele para me falar
assim, ou para que eu lhe fale assim?) e também a do objeto de discurso (do
que estou lhe falando, do que ele me fala?) é pois todo um jogo imaginário que
preside a troca de palavras. E se fazemos intervir a antecipação, este jogo fica
ainda mais complexo pois incluirá: a imagem que o locutor faz da imagem que
seu interlocutor faz dele, a imagem que o interlocutor faz da imagem que ele
faz do objeto do discurso e assim por diante. (ORLANDI, 2015, p. 38, grifos
nossos).

Esse mecanismo de imaginário, citado por Orlandi (2015), percebemos recorrente
no discurso jornalístico e mais precisamente quando pensamos em televisão, repórter,
posição-sujeito, texto colado a imagens e fala. Parece que há uma tentativa de controlar
os sentidos, seja antes mesmo do repórter ir para a rua, porque quando o editor chefe Caco
Barcelos aprova a pauta sugerida pela repórter Valéria Almeida, que viveu algo em sua
vida pessoal relacionado àquele tema, tem ai um gesto, do que sugere Orlandi em sua
reflexão. E ao propormos essa análise temos: a imagem da posição-sujeito-repórter, que
fala do lugar de jornalista; a imagem da posição-sujeito-interlocutor-protagonista,
justifico protagonista, porque neste momento a posição da repórter muda, e ela passa
também a ser uma das fontes da reportagem, fazendo uma interlocução consigo mesma
ao trazer sua história particular para o programa. E também, a do objeto do discurso, um
tema – A luta de quem espera por um transplante de rim – que é abordado no programa,
mas que constitui o sujeito-Valéria, que não consegue se desprender dessa ideologia que
a afeta e muito menos controlar esses sentidos a mantendo somente na posição-repórter.

Considerações Finais
Conforme nossa análise, foi possível perceber que há um deslizamento de sentido
no funcionamento do Profissão Repórter, quanto ao imaginário que se tem do repórter.
O sentido imparcialidade, neutralidade (conceitos da TC), são ressignificados, pois como
percebemos em nossa análise, o repórter não só opina na reportagem, como também se
coloca como protagonista. Vale reforçar que em AD não existem tais conceitos, visto que
somos interpelados pela ideologia e não temos controle sobre ela. Há uma opacidade
nesses discursos, que como analistas temos o gesto de compreender, entender, enfim,
questionar aquilo que está dado. Como percebemos, o repórter se desloca em vários
momentos para a posição de personagem, e ao ser atravessado pela ideologia, adentra na
história, e nitidamente pelos seus gestos, emoções e desafios, se deixa levar, assim o
inconsciente age, mas como a ideologia não é transparente, tudo isso ocorre sem ele se
dar conta, de modo que a imparcialidade e a neutralidade (Teoria da Comunicação - TC)
se esvaem. Segundo Schwaab (2007, p. 15), “a opacidade, característica fundamental da
linguagem, é intrínseca ao discurso. E quanto mais este funciona, menos evidente se
mostra a ideologia. É neste momento, porém, que ela se faz mais presente”.

Quanto a materialidade linguística do programa de nossa análise, vale destacar
que como acrescenta Orlandi (2015), a noção de discurso, em sua definição, distancia-se
do modo como o esquema elementar da comunicação dispõe seus elementos, definindo o
que é mensagem. Como sabemos, esse esquema elementar se constitui de: emissor,
receptor, código, referente a mensagem.
Para a Análise de Discurso, não se trata apenas de transmissão de informação,
nem há essa linearidade na disposição dos elementos da comunicação, como
se a mensagem resultasse de um processo assim serializado: alguém fala, refere
alguma coisa, baseando-se em um código, e o receptor capta a mensagem
decodificando-a [...] diremos que não se trata de transmissão de informação
apenas, pois, no funcionamento da linguagem, que põe em relação sujeitos e
sentidos afetados pela língua e pela história, temos um complexo processo
de constituição desses sujeitos e produção de sentidos e não meramente
informação. (ORLANDI, 2015, p. 19, grifos nossos).

Assim, temos no discurso o lugar para compreender como os sentidos são
produzidos. Não é possível em AD uma separação dos conceitos, ao contrário disso, eles
estão imbricados e funcionando ao mesmo tempo. Se penso em discurso, preciso
considerar como ele se materializa. Se penso em efeito de sentido, preciso considerar as
condições de produção e o contexto sócio-histórico. Se penso em sujeito, preciso
considerar o inconsciente que o afeta e a ideologia que o constitui. Pensar em tudo isso
de forma estanque, é desconsiderar o funcionamento do discurso, e consequentemente
falar de outra teoria, que não é AD de linha francesa.
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SEMIÓTICA: UMA LENDA EM NIEBLA DE UNAMUNO
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Resumo:
O presente artigo pretende fazer uma breve análise semiótica das relações entre mito e
linguagem literária e entre realidade e ficcionalidade. Para isso, tomaremos como objeto de
exemplificação a lenda do “fogueteiro” que aparece dentro de um dos mais importantes
romances do escritor e filósofo espanhol Miguel de Unamuno, Niebla (1914). Entendemos que
esse seja um caso exemplar, pois a lenda ou mito contato por um dos personagens dentro do
enredo atua no romance de várias maneiras: propondo uma chave de leitura para uma das
problemáticas centrais do romance – a saber: a relação de dominação e resistência entre as
esferas do masculino e do femenino –, dialetizando metalinguisticamente a relação entre a
estrutura do mito e a estrutura do texto literário e interpondo outras camadas de sentido pela
forma de um distanciamento que possa ser entendido, em um primeiro momento, como a função
pedagógica do mito.
Palavras-chave: semiótica; mito; Miguel de Unamuno.

Introdução
Escrito entre os anos de 1907 e 1912, e publicado pela primeira vez em 1914,
Niebla, romance do escritor, filósofo e ativista espanhol Miguel de Unamuno, é
considerado um marco na história da literatura moderna hispânica e mundial. Pois trata,
com procedimentos narrativos inovadores e inéditos até então, sobre a questão da
autonomia da personagem, do nivelamento das vozes do autor e do herói, das
possibilidades do gênero “romance” e dos limites da criação literária.
As várias facetas de Unamuno, pesquisador, político, catedrático, escritor,
filósofo, levam a crer que de fato, como é citado pelo narrador, o conto do fogueteiro,
inserido no contexto da novela, tenha sido retirado do arcabouço popular de Portugal.
Contudo, não será aqui o caso de aprofundar-se na história das narrativas folclóricas da
península ibérica, mas de notar como no romance a inserção de tais dimensões do mito folclore, tradição popular, conto, lenda, relato, - estabelecem novas relações de sentido e
criam outras possibilidades de significado para a leitura da narrativa literária.
A variedade de estratégias discursivas presentes no romance sugere que a presença
de uma narrativa popular, ainda que inserida de forma aparentemente ocasional no
contexto da história, possa revelar a ligação de um texto moderno, no sentido de

relativamente contemporâneo, com uma narrativa mítica. Ou seja, pode-se pensar em que
medida um romance do início do séc. XX – visto que a forma que o “romance” tomava
em sua época era, sem dúvida, uma das preocupações principais de Unamuno – guarda
ainda a força de um relato que represente um sistema de afirmações coerentes sobre uma
determinada concepção de ser e de realidade.

Desenvolvimento
A característica céptica do pensamento unamuniano o faz descrer que tal força
esteja presente, ou em parte, em qualquer narrativa, ou que uma obra de arte literária,
mesmo que vista como expressão confiável das características de seu tempo, tenha algum
valor dogmático. Assim, estabelece-se no jogo das relações entre o relato mítico e o
“romance moderno” a projeção de uma essência dialética, expressa nas formas do
diálogo, que cria uma carência de certezas e uma necessidade de dúvidas, as quais levam
o leitor sempre a se questionar sobre o texto, sobre a arte e sobre si mesmo.
Desse modo, a “lenda do fogueteiro” aparece no romance dentro de um dos
diálogos entre o personagem principal Augusto Pérez e seu amigo Victor Gotti. O capítulo
XXII de Niebla inicia-se com a notícia do nascimento do filho de Victor e com a
curiosidade de Augusto em saber como foi recebida a criança que, na época da gravidez,
era chamada de “o intruso” por Victor. Desde logo, Victor diz que a chegada do bebê
mudou toda a situação. O medo, os problemas e a aflição pelos quais Victor e sua esposa
passaram no período da gestação, foram agora, com o nascimento do menino, substituídos
por uma indescritível alegria e confiança.
Em meio ao seu relato de mudança, Victor descreve com que olhos vê agora sua
esposa, que na opinião das outras pessoas ficou muito debilitada com o nascimento da
criança, que está envelhecida e muito mais magra. Porém, aos olhos de Victor, a mulher
lhe parece muito mais bonita, mais atraente e até “mais metida em carnes”. É nesse
contexto que Augusto lhe conta a seguinte história:
–– Eso me recuerda, Víctor, la leyenda del fogueteiro que tengo oída en
Portugal.
–– Venga.

–– Tú sabes que en Portugal eso de los fuegos artificiales, de la pirotecnia, es
una verdadera bella arte. El que no ha visto fuegos artificiales en Portugal no
sabe todo lo que se puede hacer con eso. ¡Y qué nomenclatura, Dios mío!
–– Pero venga la leyenda.
–– Allá voy. Pues el caso es que había en un pueblo portugués un pirotécnico
o fogueteiro que tenía una mujer hermosísima, que era su consuelo, su encanto
y su orgullo. Estaba locamente enamorado de ella, pero aún más era orgullo.
Complacíase en dar dentera, por así decirlo, a los demás mortales, y la paseaba
consigo como diciéndoles: ¿veis esta mujer?, ¿os gusta?, ¿sí, eh?, ¡pues es la
mía, mía sola!, ¡y fastidiarse! No hacía sino ponderar las excelencias de la
hermosura de su mujer y hasta pretendía que era la inspiradora de sus más
bellas producciones pirotécnicas, la musa de sus fuegos artificiales. Y hete que
una vez, preparando uno de estos, mientras estaba, como de costumbre, su
hermosa mujer a su lado para inspirarle, se le prende fuego la pólvora, hay una
explosión y tienen que sacar a marido y mujer desvanecidos y con gravísimas
quemaduras. A la mujer se le quemó buena parte de la cara y del busto, de tal
manera y se quedó horriblemente desfigurada, pero él, el fogueteiro, tuvo la
fortuna de quedarse ciego y no ver el desfiguramiento de su mujer. Y después
de esto seguía orgulloso de la hermosura de su mujer y ponderándola a todos
y caminando al lado de ella, convertida ahora en su lazarilla, con el mismo aire
y talle de arrogante desafío que antes. «¿Han visto ustedes mujer más
hermosa?», preguntaba, y todos, sabedores de su historia, se compadecían del
pobre fogueteiro y le ponderaban la hermosura de su mujer.
–– Y bien, ¿no seguía siendo hermosa para él?
–– Acaso más que antes, como para ti tu mujer después que te ha dado al
intruso.
–– ¡No le llames así!1
(UNAMUNO, 2002, p.81)

A situação de diálogo, recorrente em todo o texto, se estabelece aqui entre duas
personagens fundamentais do romance. Augusto Pérez é a personagem central da
narrativa e Victor é o personagem/autor do prólogo do romance. Já aqui ocorre uma

- Isso me recorda, Vitor, a lenda do fogueteiro que a ouvi em Portugal. – Venha. – Você sabe que em
Portugal isso de fogos artificiais, a pirotecnia, é uma verdadeira bela arte. Quem não viu fogos artificiais
em Portugal não sabe tudo o que se pode fazer com isso. E que arte, meu Deus! – Mas vamos à lenda. –
Vamos lá. Pois o caso é que havia em um povo português um pirotécnico, o fogueteiro, que tinha uma
mulher belíssima, que era seu consolo, seu encanto e seu orgulho. Estava loucamente apaixonado por ela,
mas maior do que a paixão era o orgulho. Sentia prazer em provocar inveja, por assim dizer, aos demais
mortais, e passeava com ela como lhes dizendo: Estão vendo esta mulher? Gostam dela? Sim, eh? Pois é
minha, só minha! E regozijava-se! Não fazia nada senão ponderar sobre a formosura de sua mulher e até a
via como a inspiradora de suas mais belas produções pirotécnicas, a musa de seus fogos artificiais. Certa
vez, preparando um desses, enquanto estava, como de costume, sua mulher ao seu lado para inspirar-lhe,
meteu fogo na pólvora, há uma explosão e têm que tirar marido e mulher desvanecidos e com gravíssimas
queimaduras. À mulher queimou-lhe boa parte do rosto e do busto, de tal maneira que ficou horrivelmente
desfigurada. Mas ele, o fogueteiro, teve a sorte de ficar cego, e não ver a desfiguração de sua mulher. E
depois disso, continuava orgulhoso da beleza de sua mulher, dizendo dela a todos e caminhando ao seu
lado, ela convertida agora em sua lazarilha, com o mesmo ar e postura de arrogante desafio que antes:
“Vocês já viram uma mulher mais linda?” perguntava, e todos, sabedores da sua história, se compadeciam
do pobre fogueteiro e elogiavam a beleza de sua mulher. – E não continuava sendo bela para ele? – Talvez
mais que antes, como para ti tua mulher, depois que te deu o intruso. – Não o chame assim! [tradução nossa]
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primeira inversão, pois no caso da lenda do fogueteiro, Augusto passa de personagem a
narrador. Esse procedimento é significativo, pois além de se repetir várias vezes e com
outros personagens, vai preparando o diálogo final do livro, onde Augusto
personagem/narrador se defrontará com Unamuno autor/personagem. Estão, portanto,
sempre em movimento as esferas de personagem, narrador e autor, as quais podem sempre
ser identificadas, porém não de maneira rígida, com Augusto, Victor e Unamuno.
Está posta, desde o início da obra, a intenção de colocar em cena – ao mesmo
tempo em que embaralha, desequilibra e desmistifica – a relação entre autor, narrador e
personagem, expressos nas figuras desses três actantes. O que poderia passar por uma
simples brincadeira do autor, revela-se como uma inquietante indagação que é de fundo
filosófico, existencialista, mas também essencialmente literário: Em que medida ficção e
realidade constituem o pensamento do homem? Até onde o homem é autor e até onde ele
é personagem de sua história?
Para a análise dessa questão é preciso definir, na medida do possível, mas com
certa clareza, o que significam e representam esses termos. Fazendo uso do arsenal da
teoria da literatura – em contraposição às abordagens da filosofia, da antropologia, da
psicologia, da história que muito têm a dizer sobre esse assunto – pode-se pensar em
ficção e realidade como formas de discursos. Os discursos das narrativas, da literatura,
dos mitos, da tradição, do folclore e da cultura estariam próximos da “ficção”, enquanto
que os discursos da natureza, do espaço, do tempo, da visão, do olfato, da pele, etc.
estariam mais próximos do “real”. De qualquer forma, com essa abordagem obtêm-se a
vantagem da equivalência entre essas oposições e caminha-se com mais cuidado em
relação a qualquer tipo de pré-conceito teórico. Como nas palavras do semioticista francês
Denis Bertrand:
As formas de ajuste entre as duas semióticas – a do mundo natural e a das
manifestações discursivas das línguas naturais – são relativamente movediças
e culturalmente forjadas pelo uso. Por isso, não será mais o caso de opor os
textos que têm um “referente real” e os que têm um “referente fictício ou
imaginário”. [...] Noutras palavras, a partir do modo de adesão que o contrato
enunciativo de cada um deles propõe a seu leitor: em que ele faz crer, e como?
O efeito produzido por ocasião da leitura poderá ser o de “realidade”, mas
também os de “irrealidade” ou de “surrealidade”. (BERTRAND, 2003, p.161)

Quando se pensa na questão do imaginário e do real como formas de discurso,
pensa-se, sobretudo, em quais são as possíveis maneiras de manifestações de tais
discursos. Trazendo o problema ao nível da práxis, como vemos em Bertrand, a palavra
central passa a ser “referente”. Ou seja, quais são as manifestações, os textos – no sentido
de qualquer espaço legível a partir do qual possa se efetuar um processo de leitura ou de
interpretação – que apontariam para um sistema de referências convencionalmente
chamadas de real ou pertencentes ao “mundo real”, e quais abdicariam desse sistema
convencional, para criarem seu próprio modo de convenções, o seu “mundo imaginário”.
Contudo, a semiótica de Bertrand sugere outra abordagem. Valendo-se do bom
cepticismo – certa postura de constante inquietação e desconfiança que oxigena sempre
o pensamento do bom pesquisador – ele insere nessa discussão a idéia de contrato
enunciativo, ou seja, tanto o “real” como as outras formas de oposição a este conceito
passam a ser efeitos de sentido produzidos no ato da leitura. Daí pode-se depreender que
o discurso do real e o discurso do imaginário diferem-se na medida em que difere quem
diz (o autor), como se diz (o narrador), o que se diz (a personagem) e para quem se diz (o
leitor). O que Bertrand sugere é que a “realidade” se constrói dentro do ato da linguagem.
Quando Unamuno, em seu pequeno romance, resolve, desde a primeira linha,
colocar em discussão as posições de autor, narrador e personagem, o que está em voga na
verdade é como se constrói o discurso da realidade ou como a realidade é construída como
um discurso.
No caso específico da lenda do fogueteiro, insere-se a questão de quem observa,
de quem recebe o discurso, de como o recebe, e como constrói a sua realidade a partir dos
“olhos” que tem. Assim, como diz Bertrand, “o efeito é produzido por ocasião da leitura”
(BERTRAND, 2003, p.152) e depende, naturalmente, de como quem profere o discurso
faz com que ele seja crível. Assim, uma lenda, ou um discurso mítico, constrói seu
contrato enunciativo e ao mesmo tempo põe em discussão esse próprio contrato.

Considerações Finais
É fundamental que a lenda do fogueteiro, contada por Augusto Pérez, comece com
um deslocamento, no caso um deslocamento espacial. Pois, a história se passa em um
pequeno povoado de Portugal, sem uma data precisa. Esses são mecanismos tradicionais

de instauração do discurso mítico, fictício ou literário. Portugal é tido aqui como uma
“terra distante”, que em relação à Espanha do início do século conserva certo caráter
provinciano e místico. Do mesmo modo, é como iniciar uma narrativa dizendo: “Há muito
tempo atrás, em um lugar muito distante” ou “Era uma vez”, o que corrobora em instaurar
os traços de uma “leyenda”, forma que, aliás, já é sugerida pelo narrador antes mesmo do
início da história. Todas essas estratégias discursivas impõem logo de início, como
mandam as lições da antiga retórica, um tipo específico de contrato enunciativo.
Espera-se de uma leyenda algo mais que de um simples conto – tratando-se aqui
de “conto” apenas como uma narrativa curta –, há nela certo caráter fabuloso mas também
didático (PÉREZ, 1996). Considerando a leyenda como um tipo de relato mítico,
obviamente enfraquecido quanto à questão de ser uma “verdade transcendental” ou
“verdade religiosa”, podemos localizar essa forma, que está fortemente ligada à
transmissão oral – exatamente a situação em que aparece no romance –, mais ou menos,
entre a “fábula” e a “parábola”. Ou seja, faz parte desse tipo de contrato enunciativo um
ar de dúvida ou de constante oscilação entre o “discurso fictício” e o “discurso histórico”.
Não deve nunca o ouvinte ter certeza de que se está tratando de acontecimentos reais ou
imaginários.
Na leyenda, a força do caráter didático dependerá da capacidade do narrador em
manter o enredo sempre a meio caminho desses dois extremos. Se, por acaso, em algum
momento a narrador vacilasse e desse motivos para o ouvinte crer ou afirmar que se trata
de uma história “real”, então a fábula perderia a sua força generalizante, aquilo faz com
que um acontecimento específico e, sobretudo, seus resultados se apliquem a qualquer
outra situação semelhante, e perderia o efeito da “moral”. Por outro lado, se em algum
momento o ouvinte cresse que se trata de uma história completamente fictícia ou
imaginária, a “veridicção” (BERTRAND, 2003, p.161) estaria comprometida, pois se
entraria em um outro terreno, o terreno das narrativas aparentemente descompromissadas,
de entretenimento. Em ambos os casos, estaria rompido o acordo tácito que uma leyenda
impõe aos seus ouvintes: “preste atenção nesta história, isso serve para você!”.
Apesar de esse tipo de acordo estar presente na maioria dos gêneros narrativos e
ser uma espécie de regra geral pertencente à maioria dos contratos enunciativos, pode-se
supor que no caso da leyenda tal afirmação tácita participe em um grau muito elevado na

constituição do gênero, ou seja, na maneira que esse gênero se propõe a funcionar.
Portanto, a leyenda é um tipo de texto que depende não só da “dúvida”, mas de uma
dúvida específica, de uma dúvida existencialista: o que é “real”?
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Resumo:
O presente trabalho tem como objetivo analisar o funcionamento discursivo do Programa Escola
sem Partido através de um recorte retirado do PL 193/2016, de autoria do Senador Magno Malta
(PR-ES). Partindo da concepção de discurso como práxis social e dos pressupostos teóricos e
metodológicos da Análise do Discurso pecheuxtiana, ancorada no materialismo histórico
dialético, buscamos identificar as condições de produção que possibilitaram o surgimento do
discurso que sustenta o referido projeto, seus efeitos de sentido e o que pode estar silenciado
nesse discurso. Esse referencial possibilita constatar que o discurso materializado no PL em
questão, tendo em conta o embate da luta de classes própria ao modo de produção capitalista,
serve aos propósitos da ideologia da classe dominante e, simulando um discurso de neutralidade,
institucionaliza a censura ao trabalho docente visando à criminalização de uma prática
pedagógica crítica.
Palavras-chave: Discurso; Educação; Ideologia

Considerações Iniciais
Criado em 2004 através da iniciativa do advogado e procurador do Estado de São
Paulo Miguel Nagib, o Escola sem Partido (ESP) se apresenta como “uma iniciativa
conjunta de estudantes e pais preocupados com o grau de contaminação políticoideológica das escolas brasileiras, em todos os níveis: do ensino básico ao superior1”.
Como programa, surge mediante uma proposta de intervenção na educação através dos
vários Projetos de Lei que tramitam, desde 2014, na Câmera dos Deputados, em
Assembleias Legislativas e no Senado Federal.
O PL 193/20162, que materializa o discurso aqui investigado, busca incluir entre
as diretrizes e bases da educação nacional, de que trata a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro
de 1996, o Programa Escola sem Partido (PESP) e tem por objetivo, em linhas gerais,
combater a “doutrinação” política, ideológica e religiosa em sala de aula e inibir a suposta
“usurpação” do direito dos pais dos alunos sobre a educação moral dos seus filhos.

1

Cf.: http://www.escolasempartido.org/quem-somos
O PL em questão foi retirado pelo proponente em Novembro de 2017, uma vez que que os projetos das
Câmaras estavam mais avançados que o do Senado.
2

Uma das principais medidas do PL é a afixação, em todas as salas de aula do
ensino fundamental e médio, de um cartaz com deveres que o professor deve cumprir no
sentido de se manter neutro no exercício da docência. Atrelado a essa medida, o projeto
propõe a criação de um canal de denúncia destinado ao recebimento de reclamações
relacionadas ao descumprimento da Lei.
Alegando uma suposta neutralidade no ensino, o ESP conta com o apoio dos mais
diversos setores da esfera conservadora da sociedade brasileira, tais como o Movimento
Brasil Livre (MBL), o Revoltados Online, parlamentares ligados a segmentos religiosos
cristãos, tais como “católicos, principalmente da Renovação Carismática Católica,
evangélicos de diferentes denominações e mesmo alguns representantes espíritas”
(MOURA, 2016, p.16), a família Bolsonaro3, think-tanks liberais, como o Instituto
Millenium, dentre outros agentes.
Partindo do pressuposto de que não existe neutralidade no campo políticoideológico e que o cientista/pesquisador sempre toma partido em suas pesquisas, levando
em conta a necessidade de intervir na realidade material, nossa análise se desenvolverá,
teórica e politicamente, a partir das contribuições da AD pêcheuxtiana e do materialismo
histórico dialético de Marx, além de nos apoiarmos também nas contribuições do filósofo
húngaro György Lukács. Buscaremos, com isso, apreender o funcionamento discursivo
do Programa Escola sem partido, tomando-o em sua processualidade histórica, levando
em consideração a articulação inseparável entre língua, história e ideologia e os
movimentos que nos permitem compreender as contradições e o caráter de classe que rege
o modo de produção capitalista.
Importante esclarecer que abordaremos aqui a educação e as relações sociais que
os homens estabelecem na sociabilidade capitalista, enfatizando a centralidade do
trabalho no sentido que nos diz Marx (2010) sobre a necessidade de os homens
transformarem constantemente o mundo para construir materialmente a sociedade,

3

O então deputado estadual Flávio Bolsonaro encomendou a Miguel Nagib, em 2014, o primeiro projeto
do ESP a ser apresentado em um poder legislativo (PL 2974/2014). Seu irmão, Carlos Bolsonaro,
apresentou projeto semelhante na Câmara de Vereadores da cidade do Rio de Janeiro, no dia 3 de junho do
mesmo ano (PL 867/2014).

perpetuando assim a sua existência. Consideramos, portanto, o trabalho como categoria
fundante do ser social4.
Os complexos da linguagem, da educação e da ideologia, como categorias
fundadas, atuam na subjetividade humana, tendo em vista conduzir outros homens a
agirem conforme uma posição desejada. Assim, tomaremos a educação como um
complexo derivado do trabalho, fruto das relações contraditórias entre classes em
posições antagônicas.

Condições de produção do discurso do ESP
Na perspectiva da AD, ancorada no materialismo histórico dialético, conforme
afirma Cavalcante (2018, p. 60), “o estudo dos processos de produção de sentidos exige
uma compreensão da conjuntura social na qual os discursos emergem, uma vez que são
constituídos numa dada sociedade, produzindo sentidos historicamente determinados”.
É através das Condições de Produção do Discurso (CPD), nesse caso, que
podemos compreender como os discursos e sentidos se constituem nas relações do sujeito
em sua participação na produção social. Por isso, para entendermos como as ideias do
ESP vão se consolidando nesses aproximados 14 anos de existência, é necessário que nos
atenhamos a alguns fatos que, em última instância, nos ajudarão a compor as suas
condições de produção amplas e estritas.
Em sentido amplo, segundo Florêncio et.al., as CPD “expressam as relações de
produção, com sua carga sócio-histórica-ideológica”. Na perspectiva em que
trabalhamos, as condições amplas são dadas a partir da compreensão da estrutura do modo
de produção capitalista – que tem como fundante o processo de exploração do trabalho
pela extração da taxa de mais-valia – e do capital em crise.
Silva e Nomeriano (2017, p. 124), fundamentados em Mészáros, apontam que a
crise estrutural do capital, em desenvolvimento desde a década de 70, “surge como
resultado das contradições históricas e dos ‘remendos’ para forçar a preservação desse
modo de produção econômica”. Diferente das crises cíclicas, que eclodem de tempos em
tempos de maneira mais ou menos localizada, a crise estrutural é de caráter universal e
4

A esse respeito, recomendamos a leitura do capítulo 1 da obra Para uma ontologia do ser social II
(LUKÁCS, 2010).

permanente, pois atinge toda a estrutura do sistema. As consequências mais diretas dessa
crise estrutural são, segundo Tonet (2012, p. 30-31):
[...] o aumento do desemprego, porém agora de uma forma avassaladora e
irreversível; a precarização do trabalho; a corrosão dos direitos trabalhistas e
sociais; a ampliação do trabalho informal; o processo de mercantilização das
empresas e serviços públicos; uma produção cada vez mais destrutiva, ou seja,
obrigada a tornar os bens cada vez mais rapidamente obsoletos; uma
competição cada vez mais violenta entre as empresas e entre os Estados
nacionais; a submissão mais direta dos Estados aos interesses do capital e
inúmeros outros fenômenos. Tudo isto, justamente com o enorme agravamento
dos problemas sociais de toda ordem: miséria, pobreza, fome, violência,
degradação dos serviços de saúde, habitação, saneamento, educação, etc.

É neste quadro, ainda conforme Tonet (2012), que a educação deve ser pensada
hoje no Brasil. Tomando o trabalho como categoria fundante do ser social, o autor
demonstra que a crise que assola atualmente a sociabilidade capitalista, fundada na
exploração do trabalho assalariado, reverbera nos diversos complexos do ser social,
inclusive na educação, que, diante da crise que se apresenta, passa cada vez mais a não
atender às necessidades da sociedade atual.
Do ponto de vista estrito, as CPD são definidas, segundo Orlandi (2006, p. 15),
como “as circunstâncias da enunciação, o aqui e agora do dizer”, isto é, as condições
imediatas de produção do discurso. No caso do ESP, consideramos como fatos essenciais
para a construção dessas condições estritas, as repercussões, no Brasil, da crise econômica
internacional que se inicia em 2008 nos Estados Unidos; as manifestações ocorridas em
Junho de 2013 que, conforme Pinheiro (2017), tiveram papel de suma importância na
expansão e fortalecimento do ESP como um movimento ligado ao ideário da direita; a
polarização em torno das campanhas de Dilma Roussef e Aécio Neves em 2014; as
mobilizações de 2015 com a classe média como protagonista; o golpe jurídico,
parlamentar e midiático que culminou com o impeachment de Dilma Roussef em 20165
e os desdobramentos pós golpe com os constantes ataques que vem sofrendo a classe
trabalhadora.
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Frigotto (2017) aponta que existe uma relação direta entre as razões que culminaram com o golpe jurídico,
parlamentar e midiático e a afirmação de teses ultraconservadoras que se espalham pelo país, das quais o
ESP é uma expressão.

No campo educacional, esses ataques se consubstanciam nas reformas propostas
pelo governo com a justificativa de superar um modelo educacional que não mais atende
às exigências do mundo “moderno”. É o caso da polêmica Reforma do Ensino Médio,
promulgada através de uma Medida provisória, sem nenhum diálogo com a sociedade, e
a formulação da Base Nacional Comum Curricular (BNNC), cuja elaboração atende,
conforme Marsiglia et. al. (2018, p. 107) “aos interesses da classe empresarial”,
configurando-se, como “mais um episódio de esvaziamento da escola no Brasil”.
De um modo geral, foi esse cenário de forte ofensiva dos setores mais
conservadores da sociedade brasileira, em meio a uma conjuntura de profunda
instabilidade política no país, como resultado da crise capitalista no atual momento
histórico, que permitiu o nascedouro e o desenvolvimento das ideias do ESP e são essas
condições que nos ajudarão a compreender os processos de produção dos sentidos do
discurso que dá sustentação ao programa.

Análise
A fim de nos aproximarmos do caráter material dos sentidos produzidos pelo
Programa Escola sem Partido, tomaremos para análise a seguinte Sequência Discursiva:
SD1: Art. 2º. A educação nacional atenderá aos seguintes princípios:
I - neutralidade política, ideológica e religiosa do Estado;
Essa sequência foi retirada do Projeto de Lei 193/2016 e trata dos princípios que
a educação nacional deve atender para se adequar ao que propõe o PL em questão.
Olhando incialmente para o plano do intradiscurso, o princípio I se coloca como uma
medida para assegurar a imparcialidade do ensino e prevenir a prática de doutrinação
política, ideológica e religiosa na escola. Busca-se, a partir do princípio de neutralidade,
portanto, alcançar um ideal de educação “justa” e “democrática”.
Se levarmos em conta o que nos diz Pêcheux (2014, p. 147) ao demonstrar que
“uma palavra, uma expressão ou uma proposição não tem um sentido que lhe seria
‘próprio’, vinculado a sua literalidade” e o caráter intrinsicamente contraditório de todo
modo de produção cujo princípio é a luta de classes - o modo de produção capitalista poderemos pontuar que os sentidos atribuídos aqui à expressão neutralidade tanto podem
derivar para outros sentidos como atendem aos interesses de quem os formula.

Estamos querendo dizer, com isso, que o termo neutralidade no PL 193 busca
estabilizar sentidos e estabelecer uma política de consenso que tem como consequência o
apagamento da luta de classes no espaço escolar. Tenta-se, assim, fixar como homogêneos
os sentidos de neutralidade política, neutralidade ideológica e neutralidade religiosa,
passando a impressão de que os sentidos decorrentes dessas expressões valem por si
mesmos, sendo eles naturalizados.
A evidência de um sentido único – o de educação/escola neutra –, desse modo,
não nos deixa perceber o apagamento de certos discursos “indesejáveis”. Instaura-se o
que Orlandi (2007, p. 73) chama de política do silêncio, que se define “pelo fato de que
ao dizer algo apagamos necessariamente outros sentidos possíveis, mas indesejáveis, em
uma situação discursiva dada”. Busca-se silenciar, nesse caso, qualquer discurso e
concepção pedagógica que se oponha à posição ideológica que o Programa Escola sem
Partido assume.
Entendemos tratar-se de uma estratégia política bem articulada que visa silenciar
para assumir o controle (ideológico) dos dizeres no espaço escolar. Do ponto de vista
discursivo, compreendemos o político como representação das forças políticas, isto é, a
representação do político se define, conforme Corten (1999, p. 75), como “cenas das
forças políticas construídas pelo discurso”. Cavalcante (2007, p. 64) a esse respeito afirma
que:
no discurso político trava-se uma luta entre dois polos. De um lado a luta pela
estabilização dos discursos oficiais/institucionais, veiculados pela imprensa
oficial, pela propaganda oficial, por todo um conjunto de textos jurídicos e
didáticos veiculadores de um consenso dominante. Do outro lado, esses
mesmos discursos, ao tempo em que lutam pela sua estabilização, investem na
desestabilização de discursos que ‘precisam’ ser controlados/apagados – os
discursos contestatórios que veiculam dissensos de qualquer ordem. O discurso
político se inscreve assim, no campo da persuasão e tem por função, além de
sua auto justificação, o mascaramento da realidade com o objetivo de ganhar a
adesão pública.

Sob a evidência do sentido de neutralidade, há, portanto, um efeito ideológico que
dissimula e silencia a posição do Programa Escola sem Partido e tenta impedir que a
textualização do político – para Orlandi (2009, p. 68), “a simbolização das relações de
poder presentes no texto” - seja percebida.

Podemos questionar, nessa perspectiva, o sentido “literal” do termo neutralidade
afirmando que este, ao “neutralizar” as instâncias do político e do ideológico na
materialidade discursiva em questão, desliza seu sentido de imparcialidade para produzir
um efeito de sentido de unicidade, de modo que o princípio I ao qual a educação nacional
deve atender seria aquele da unidade política, ideológica e religiosa do Estado que, nesse
caso, legitima, juridicamente, a imposição de um pensamento/ideologia único/única.
Expomos, em um momento anterior, alguns sujeitos, movimentos e instituições
conservadoras que mantêm uma conexão com o ESP. Articulando essa informação com
a análise discursiva empreendida até aqui, podemos dizer que há uma representação da
ideologia das classes dominantes no discurso do Programa Escola sem partido, o que nos
leva a afirmar que esse discurso se identifica, a partir de seu lugar de inscrição, com a
Formação Ideológica do capital, uma vez que é no discurso que as Formações Ideológicas
– compreendidas como o lugar com o qual o sujeito se identifica e a partir do qual ele
enuncia (toma posição) – se materializam.
Esse projeto que tenta se posicionar em um imaginário de educação neutra
pretende, portanto, garantir que os interesses dessa classe dominante sejam preservados
diante da instabilidade do capital em crise. Expliquemos melhor tornando a aspectos das
condições de produção do discurso e da política do silêncio como interdição dos sentidos.
Quando tratamos o discurso do Programa escola sem Partido como um lugar de
controle dos sentidos, expomos que há uma tentativa de impedir que certos dizeres
circulem no âmbito escolar. A necessidade desse lugar de controle pode ser justificada,
levando em conta, na esteira de Mészáros (2002), a compreensão do capital como “uma
forma incontrolável de controle sociometabólico”. Por essa sua natureza, o capital, ainda
conforme o filósofo, é mais dinâmico do que todos os modos anteriores de controle. O
preço a ser pago por esse dinamismo é, paradoxalmente, já que atinge, segundo Mészáros
(2002, p. 97), trabalhador e capitalista, “a perda de controle sobre os processos de tomadas
de decisão”.
A ameaça dessa perda de controle exige do capital ações e estratégias que montem
uma estrutura de comando adequada ao seu funcionamento, de modo que toda a sociedade
possa se sujeitar às suas necessidades. Essa sujeição, conforme Mészáros (2002, p. 99),
assume, de um lado, “a forma de divisão da sociedade em classes sociais” e de outro, “a

forma da instituição do controle político total”. Essa instituição, para o autor (2002, p.
106) é o Estado, entendido por ele como “estrutura totalizadora de comando político do
capital”.
Estudando o papel do Estado moderno na sociedade contemporânea, o referido
autor (idem, pp. 108-109) afirma que este surge
[...] da absoluta necessidade material da ordem sociometabólica do capital e
depois, por sua vez [...] torna-se uma precondição essencial para a subsequente
articulação de todo o conjunto. Isso significa que o Estado se afirma como prérequisito indispensável para o funcionamento permanente do sistema do
capital.

O Estado é, assim, uma necessidade do capital, podendo ser compreendido
também como organização da classe dominante em poder político. Dentro dos limites da
dimensão política, o Estado é, portanto, segundo Tonet (2010, p. 16), “uma forma de
assegurar a hegemonia do capital e de garantir que sua estrutura, fundada no processo de
exploração do trabalho pela extração de mais valia e no antagonismo de classes, seja
preservada”.
Maceno (2017, p. 7), por sua vez, afirma que a educação, nesse contexto, é “um
dos instrumentos fundamentais para as tentativas de amenização dos efeitos danosos ao
sistema do capital na sua crise contemporânea”. Como, em sentido estrito, a educação no
modo de produção capitalista cumpre a função social de reproduzir as desigualdades de
classes, embora possa se configurar como um espaço de resistência e transformação, esta
acaba por se constituir também em um mecanismo de controle social. A esse respeito,
afirma Bertoldo (2008, p. 162) que a educação, na perspectiva lukácsiana, se apresenta
sob duas dimensões: em sentido estrito, e em sentido lato:
[...] no âmbito da totalidade do ser social, que tem no trabalho a sua categoria
fundante, dá-se um processo de educação num nível mais geral e que, dentro
deste, se afirma um modo particular de educação, que se encontra relacionado
com a forma pela qual os homens produzem e estabelecem suas relações
sociais. Assim, por exemplo, no contexto de uma sociedade capitalista, a
educação, na sua forma específica, encontra-se imbricada com este modo de
produção mas, ao mesmo tempo, reflete os aspectos da educação no seu plano
mais geral.

Numa sociedade de classes, a tendência é, portanto, que a educação em sentido
estrito seja predominante, embora a educação em sentido ampla não se extinga. Nessa

perspectiva, a educação assume, consoante Mészáros (2008), o papel de inculcação, ou
“internalização”, pelos indivíduos, das normas e valores do sistema social em vigor. Nas
relações sociais capitalistas, a educação funciona, dominantemente, portanto, “como
sistema de internalização dos conhecimentos, valores e cultura funcionais à reprodução
da (des)ordem do metabolismo social do capital”, conforme aponta Gaudêncio Frigotto
ao comentar a obra do filósofo húngaro, o que confirma a famosa tese de Marx e Engels
(2009, p.67) publicada na Ideologia Alemã de que “as ideias da classe dominante são, em
todas as épocas, as ideias dominantes, ou seja, a classe que é o poder material dominante
da sociedade é, ao mesmo tempo, o seu poder espiritual dominante”.
É nesse sentido que podemos afirmar que o Programa escola sem Partido é um
projeto das classes dominantes que visa intervir na educação para atuar ideologicamente
na subjetividade humana tendo em vista intervir na formação das consciências daqueles
que pertencem às classes dominadas. A evidência do sentido de neutralidade, como visto,
opera no discurso do ESP dissimulando esse processo que envolve, além do
funcionamento da ideologia,6 em articulação com a linguagem7, uma sofisticada estrutura
de comando operacionalizada pelo Estado, como instituição totalizadora do controle
político total da ordem sociometabólica do capital, e pelo aparato jurídico através dos
textos da lei entendidos, segundo Zoppi-Fontana (2002, p. 180), como “dispositivos de
normalização/normatização da ordem social8”.
Podemos dizer, por esse ângulo, que o Estado serve-se das leis para adequá-las
aos seus interesses e exerce, assim, um papel decisivo no tocante à garantia da
funcionalidade da reprodução da exploração capitalista. O funcionamento do discurso do

6

É importante destacar que trabalhamos com a noção de ideologia provinda da ontologia lukácseana,
caracterizada pelo filósofo por uma dupla classificação: em sentido geral, surge como uma necessidade da
reprodução do ser em seu cotidiano, possuindo assim uma função essencialmente social. Em sentido
restrito, por sua vez, está ligada à sua natureza como instrumento de luta social. Ela surge, portanto, dos
conflitos existentes marcados pela sociedade de classes. Por esse ângulo, a existência de ideologias
singulares pressupõe estruturas sociais nas quais operam grupos distintos que tendem a impor seus
interesses à sociedade como um todo. Estamos entendendo que o discurso do Programa Escola sem Partido,
do ponto de vista ideológico, funciona dessa maneira.
7
Ontologicamente, a linguagem possui a função essencial de induzir/convencer/direcionar os homens a
determinadas formas de um fim social, o que a aproxima ao complexo da ideologia. O estudo do discurso
permite explicitar, assim, como linguagem e ideologia se articulam e se afetam em sua relação recíproca.
Cf.: (MOREIRA, 2017) e (ORLANDI, 2009).
8
Estamos entendendo o Direito, na formação social capitalista, como organização que regulamenta a vida
em sociedade por meio de leis que jamais ultrapassam a dominação de classe.

Programa Escola sem Partido, assim, vai na direção de apagar o caráter de classe que está
na base dessa formação social e busca, através dos PLs que lhe dão sustentação jurídica,
regular e normatizar os princípios da educação nacional e o papel do professor no âmbito
escolar.
A esse respeito, é válido acrescentar que o discurso do Programa Escola sem
Partido funciona, também, a partir daquilo que Orlandi (2007) denomina por silêncio
local, isto é, o silêncio que se apresenta como produção do interdito, do proibido. Para
Florencio et. al. (2009, p. 82):
[...] essa forma impositiva de silêncio [...] funciona pelo impedimento de
determinadas palavras, ou seja, de sentidos que, necessariamente excluídos,
interditam aos sujeitos a inserção em uma determinada formação discursiva.

O princípio de neutralidade defendido pelo Programa Escola sem partido
funciona, assim, como um mecanismo de “neutralização” discursiva. Pelo modo de
operacionalização do silêncio local podemos afirmar que o programa busca, dessa forma,
censurar práticas de ensino que se filiem a correntes teóricas que questionem o modelo
educacional autoritário que se pretende efetivar. Trata-se de uma retomada da censura9
em sala de aula e de uma estratégia velada de controle político e ideológico da educação
escolar.

Sintetizando
Através da materialidade discursiva analisada neste artigo, cremos ter
demonstrado, de um modo geral, que o discurso do Programa Escola sem Partido,
sustentado por um imaginário de educação neutra, busca interditar discursos outros que
possam representar perigo à Formação Ideológica que o domina, silenciando as
contradições estruturais do capital, apagando o caráter de classe, especificamente no
espaço escolar, e revelando uma tentativa de controle dos sentidos e do trabalho docente,
no intuito de conservar a ordem vigente.

9

Sobre o funcionamento da censura no plano discursivo confira a obra As formas do silêncio (ORLANDI,
2007).

Verificamos, também, que esse discurso, através do funcionamento do silêncio
local, procura institucionalizar a censura em sala de aula e promover um ensino
autoritário, visando à criminalização de uma prática pedagógica crítica, haja vista o clima
de perseguição e “caça às bruxas” estimulado tanto pelo PL (através do cartaz de deveres
do professor e da criação do canal de denúncia proposto no Art. 8º, por exemplo) como
pela “militância” ultraconservadora propagada em seu site oficial.
Como projeto da classe dominante no campo da educação, o ESP visa, ainda, atuar
no controle das subjetividades, na formação das consciências e, nesse contexto de crise
estrutural, se coloca como um mecanismo a serviço da hegemonia do capital e de
legitimação da barbárie, sendo a escola, nesse contexto, uma instituição/máquina de
produzir mão de obra dócil, pronta para se adequar a todas às demandas do mercado, sem
questionamentos.
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Resumo:
Este artigo tem como objetivo problematizar os jogos de corrigibilidade e incorrigibilidade
manifestados nos dizeres da mulher dependente química, uma vez que consideramos a
corrigibilidade como uma correção permanente experienciada pelo sujeito a corrigir. Para tanto,
situa-se na Análise do Discurso de orientação francesa com base nos pressupostos de Coracini
(2007) em uma interface com as contribuições teóricas-metodológicas da arqueologia e
genealogia, discutidas pelo filósofo Foucault (1979; 2014). O corpus é constituído por dois
recortes enunciativos extraídos de textos escritos por duas mulheres dependentes químicas que
frequentam o CAPS ad de Três Lagoas, MS. Nota-se que nos dizeres das mulheres dependentes
químicas perpassa o discurso da moralização, em torno do problema social, o que a torna
marcada enquanto sujeito considerado perigoso, que é objeto de uma tecnologia de correção.
Palavras-chave: Discurso; Mulher dependente química; (In)corrigibilidade.

Introdução
Parte da pesquisa de mestrado “Um estudo discursivo sobre a (in)exclusão da
mulher dependente química”, apoiada pela CAPES, este artigo tem como hipótese que as
mulheres que são dependentes químicas (re)produzem discursos que ativam jogos de
corrigibilidade e incorrigibilidade sobre si a partir dos discursos do medo e da
moralização. Com Foucault (2010), entendemos que a normalidade é um jogo de
conhecimento de si e do outro constituído por um jogo de poder, que atinge a mulher
dependente química por meio de um estigma que a caracteriza como fora da ordem,
estando na anormalidade. A partir dessas considerações, questionamos: como são
construídos, discursivamente, os jogos de (in)corrigibilidade nos dizeres das mulheres
que são dependentes químicas?
Para discutir essa questão, este artigo tem como objetivo problematizar os jogos
de corrigibilidade e incorrigibilidade manifestados nos dizeres da mulher dependente
química. O aporte teórico se situa na Análise do discurso de orientação francesa (AD)

com base nos estudos de Coracini (2007) e do filósofo Foucault (2010). Aliado à AD,
partimos da perspectiva teórica-metodológica da arqueogenealogia com base em Foucault
(1979; 2007) para a realização da análise de dois recortes enunciativos extraídos de textos
escritos por duas mulheres atendidas no Centro de Atenção Psicossocial álcool e drogas
(CAPS ad) de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul.
Para tanto, esse texto está dividido em três partes: na primeira, tratamos da
exposição teórica-metodológica em seção intitulada Condições de Produção. Na
segunda, apresentamos uma discussão teórica acerca das noções de enunciado, discurso,
formação discursiva (FOUCAULT, 2007), normalidade e anormalidade (FOCAULT,
2010) na seção Algumas noções basilares: enunciado, discurso e formação discursiva.
Por fim, na seção Processo analítico, descrevemos os recortes enunciativos seguidos de
uma análise que visa cruzar esses recortes em sua multiplicidade.

Perspectivas teóricas-metodológicas
Este trabalho se situa no campo da Análise do Discurso de orientação francesa
com base nos pressupostos teóricos de Coracini (2007), sobre sujeito, em uma interface
com o filósofo Foucault (2007; 2010), com as noções de enunciado, formação discursiva,
discurso, normalidade e anormalidade. Enquanto procedimentos metodológicos fizemos:
(1)visita ao CAPS ad para contato inicial e assinatura do termo de livre consentimento;
(2) coleta de dados por meio de visita à instituição e contato direto com as mulheres
atendidas nesta; (3) seleção dos recortes enunciativos a partir dos objetivos da pesquisa
e; (4) análise e interpretação dos recortes enunciativos, considerando a proposta teóricametodológica apresentada.
A coleta dos textos aconteceu em maio de 2017 e junho de 2018, permitindo
transcrição, leitura, reflexão e discussões sobre os textos escritos. O corpus é constituído
por dois recortes enunciativos extraídos de textos escritos por duas mulheres dependentes
químicas que são atendidas no Centro de Atenção Psicossocial álcool e drogas (CAPS ad)
de Três Lagoas, MS. Para Derrida (1995), a escrita é um sistema de traços, é múltipla em
traços de diferenças, transcrições e sentidos que não estão no texto, são construídos neste.
Na análise, articula-se no processo de pesquisa, a subjetividade da pesquisadora, pois o
tema é recortado e o corpus constituído e analisado.

A análise do discurso tem princípios com base em um jogo entre produção
linguística e a materialidade histórica, com a busca das rupturas e dos lapsos dos textos
em uma (re)construção dos efeitos de sentidos do texto. Durante a análise, partimos da
materialidade linguística ao objeto discursivo, que resulta da transformação da
materialidade linguística de um discurso em objeto teórico. Em seguida, as superfícies
linguísticas e os objetos discursivos são relacionados, resultando na discursividade
(BARROS, 2015).
Esta análise parte dos princípios teóricos-metodológicos da arqueogenealogia de
Foucault (2007; 1979), a partir da qual consideramos a construção da nova história,
construída por recortes, desníveis e deslocamentos por meio da descontinuidade com
múltiplas causalidades, ao contrário da história tradicional, que traça linhas de
continuidade homogêneas.
Com a história como descontinuidade, compreendemos os jogos de correlação
entre os documentos, sendo a história contada de várias formas, porque é interpretação.
A escrita, segundo Foucault (2006), é uma confissão que tem como papel provar a
“verdade” e ser um exercício pessoal. Dessa forma, a escrita pode se desenvolver com a
hupomnêmata, que são cadernetas pessoais e anotações sobre algo que foi lido; e com a
correspondência, que mostra a si por meio de um texto enviado a outra pessoa como
descrição de si. Nesta pesquisa, consideramos os textos analisados como
correspondências (gênero discursivo carta), uma vez que é para o outro (pesquisadora)
que as mulheres dependentes químicas se mostram pela introspecção. Na análise dessa
correspondência, descrevemos o discurso como prática por meio da arqueologia, que
mostra, descreve os discursos e define os discursos nas especificidades, “é a descrição
sistemática de um discurso-objeto” como reescrita regulada (FOUCAULT, 2007, p. 158).
Com a descrição da discursividade local, a genealogia move os saberes que emergem da
discursividade.

Algumas noções basilares: enunciado, discurso e formação discursiva
A noção de enunciado não tem definição adequada, pois não se caracteriza como
estrutura, enunciado “é uma função de existência que pertence, exclusivamente, aos
signos, e a partir da qual se pode decidir, em seguida, pela análise ou pela instituição, se

eles ‘fazem sentido’ ou não” (FOUCAULT, 2007, p. 98), de acordo com suas regras e
atos em sua formulação. Entendemos o enunciado como uma função que está ligada a
possíveis estruturas e unidades, descreve-se o enunciado a partir dessa função e das suas
condições e regras, sendo que o enunciado está relacionado às possibilidades de sentido.
Determinados conjuntos semelhantes de enunciados são caracterizados pelas
formações discursivas (FDs), que mostram o lugar e a lei de aparecimento de determinado
objeto, que podem originar outros. Em determinada FD não é permitido enunciar qualquer
coisa em qualquer momento, esse sistema de normas determina o que possibilita o
aparecimento do objeto e o que possibilita estar na exterioridade (FOUCAULT, 2007).
Descreve-se, também, relações que constituem o próprio discurso, considerado por
Foucault (2007) como:
reverberação da verdade nascendo diante de seus próprios olhos, e, quando
tudo pode, enfim, tomar a forma do discurso, quando tudo pode ser dito a
propósito de tudo, isso se dá porque todas as coisas, tendo manifestado e
intercambiado seu sentido, podem voltar à interioridade silenciosa da
consciência de si (FOUCAULT, 2014, p. 46).

Nos estudos discursivos, os discursos são descritos no campo das relações a que
os discursos são sujeitos, sendo que os enunciados formam um conjunto ao se referir a
determinado objeto (FOUCAULT, 2007). Consoante com Foucault (2007), é preciso
entender o sistema que controla os enunciados e como se excluem, se substituem, se
posicionam e se transformam, estabelecendo uma unidade discursiva a partir da busca da
distância entre os conceitos, não na sua coerência.
É possível entender uma FD por meio da descrição dos sistemas de dispersão em
um conjunto de enunciados e da regularidade entre os objetos a partir da enunciação, dos
conceitos e dos temas (FOUCAULT, 2007). Dessa forma, as condições nas quais esses
elementos se submetem são as suas regras de formação. Como lugar no discurso, temos
o sujeito, heterogêneo, fragmentado, cindido, sendo produto do poder disciplinar que
constrói uma totalidade da identidade no imaginário, uma ilusão de homogeneidade
(CORACINI, 2007). Sempre existiram grupos de pessoas que não são aceitas no convívio
social por não se encaixarem no que é considerado como normalidade (FOUCAULT,
2005). Para Canguilhem (2006), a natureza é harmonia e equilíbrio, que é perturbada pelo

anormal, o desvio, entendendo o anormal como a ausência de normalidade, o que perturba
uma ordem estabelecida.
A normalidade compõe um jogo de relação de conhecimento de si e do outro por
meio de uma classificação em um jogo de poder, o que Arendt (2004) confirma quando
enuncia que é na relação que se percebe o outro. A pessoa que é dependente química é
atingida por um estigma, pois é entendida como diferente a partir da atribuição de uma
identidade negativa, que não está na ordem, na normalidade.

Da (a)normalidade à (in)corrigibilidade
A hereditariedade, no século XIX, foi matriz geradora da ideia de perigo, como
explica Rizzini (2008):
concebia-se que vícios e virtudes eram, em parte, originários dos ascendentes;
assim, os filhos nascidos de “boas famílias” teriam um pendor natural a serem
virtuosos, ao passo que os que traziam má herança seriam obviamente vistos
(inclusive por si) como portadores de ‘degenerescências’. Essa crença
justificava privilégios para uns e corretivos para outros (RIZZINI, 2008, p 53).

De acordo com a hereditariedade e o contexto em que viviam, determinavam-se o
controle ou não dos comportamentos desviantes, transformando os indivíduos
indesejáveis em produtores de perigos. Dessa forma, o sujeito dependente químico é
objeto de uma tecnologia de correção a partir de uma qualificação médica-jurídica
chamada por Foucault (2010) de “perversidade”, com uma série de termos pueris como
“preguiça”, “orgulho” e “maldade”, respondendo ao que é considerado indivíduo
perigoso, que está entre doente e criminoso. Esse discurso pueril é também o discurso da
moralização que se organiza em torno da perversidade e do problema social que evoca o
medo por meio do perigo, o que constitui o discurso do medo e da moralização.
A norma se define pelo papel de coerção que pode exercer no que concerne aos
domínios de sua aplicação, sendo portadora de uma busca ao poder que funde e legitime
a norma. Ocasiona-se, pela norma, princípios de qualificação e de correção a partir de um
poder normativo como técnica positiva de intervenção e produção de saberes. Com isso,
constitui-se o domínio da anormalidade a partir do “monstro humano”, do “indivíduo a
ser corrigido” e do “masturbador”, este último tem como campo de aparecimento a
família, o quarto e o corpo como um segredo universal (FOUCAULT, 2010).

O surgimento do “monstro humano” acontece por meio da violação das leis da
sociedade e da natureza, é a combinação entre o impossível e o proibido. Como contexto
de referência do indivíduo a ser corrigido, Foucault (2010) afirma ser a família e as
instituições normalizadoras, como a escola e a igreja. O indivíduo a ser corrigido é
frequente, é regular na irregularidade, posto à correção por meio de técnicas e
procedimentos de correção que falham conforme é incorrigível em um jogo de
corrigibilidade e incorrigibilidade. Para Foucault (2010), o “anormal” constitui o campo
etimológico da moderna psiquiatria, como um lugar de controle e análise. O sujeito
dependente químico é, muitas vezes, associado à “anormalidade” a partir da noção de
“incorrigível”. O indivíduo a ser corrigido é também incorrigível, sendo regular na
irregularidade, pois reclama determinadas intervenções sobre si em forma de tecnologias
de redução que constrói um jogo entre incorrigibilidade e corrigibilidade. Esse eixo da
(in)corrigibilidade foi suporte de instituições para “anormais”, como o CAPS ad,
colocando-os em uma aparelhagem de correção (FOUCAULT, 2010).

Processo analítico
R1: Estou retornando pela terceira vez ao tratamento no Caps AD. Pois na primeira e na segunda
vez não levei o tratamento a sério como deveria. Agora dessa vez estou disposta a recuperar
o tempo perdido, levar à sério tanto é que já fazem três meses que estou aqui e não tive nem
uma recaída. Isso é um grande avanço pois eu não ficava se quer um dia sem alcool e drogas. S1
R2: “Parar é bem melhor você gasta muito dinheiro as vezes é dinheiro de come. E meu filho
briga com migo e não quero mais isso. A briga dentro de casa é por causa da bebida e da
droga. Tem gente que nao gosta tem umas pessoas que já nem conversa. Tem muita gente que
nao gosta e vira a cara por causa disso porque acha que quem usa droga rouba. Eu graças a
Deus nunca robei.” S2

No recorte (2), notamos que o enunciado “Parar é bem melhor você gasta muito
dinheiro as vezes é dinheiro de come” (linha 1) destaca que parar é melhor do que
continuar bebendo, que é reforçado pelo item “bem”, acrescentando efeito de sentido de
não querer beber mais. Ao utilizar o item “você”, S2 se aproxima do leitor de seu texto,
possibilitando uma relação de identificação com a situação enunciada a partir, também,
do discurso capitalista que envolve ainda mais o leitor por meio da formação discursiva
da economia, acionada para a sobrevivência em relação às drogas e à alimentação.

“Parar é bem melhor” também marca S2 como objeto da formação discursiva da
economia como uma tecnologia de correção, marcando a corrigibilidade no beber. Apesar
do valor positivo sobre o ato de parar de beber, o mesmo enunciado silencia que beber
tem um valor positivo, um valor interditado, uma vez que o item “melhor” não qualifica
beber negativamente, apenas expressa que parar está em um nível superior no momento
da enunciação, o que manifesta uma (in)corrigibilidade da ação desse informante.
Em R1, o enunciado “Estou retornando pela terceira vez ao tratamento no Caps
AD” (linha 1) materializa tentativas repetitivas de corrigibilidade pelo item “terceira vez”,
que também mostra o atravessamento da incorrigibilidade nas tentativas de correção.
Junto a esse enunciado, a palavra “tratamento” significa, em um contexto da dependência
química, uma tentativa de correção com possibilidades de (in)correção, uma vez que o
tratamento a partir da estratégia de redução de danos, por exemplo, que compreende as
estratégias de redução do consumo de drogas até como lidar com a abstinência, pressupõe
a incorrigibilidade da dependência química para iniciar uma tentativa de correção.
Notamos no enunciado “não levei o tratamento a sério como deveria” (R1, linha
2), o discurso terapêutico, que guia o paciente a uma auto-regulagem, materializada pelo
item “deveria”. O item linguístico “deveria” também contribui para a interpretação de
outro efeito de sentido da palavra “tratamento” como algo obrigatório para corrigir um
considerado problema a partir da instituição CAPS ad, ou seja, levar a sério significa estar
“aqui”, no CAPS ad. Não “levar o tratamento a sério” também traz para ela o sentimento
de culpa pela incorrigibilidade, pois o enunciado “Agora dessa vez estou disposta a
recuperar o tempo perdido” significa um não dito que materializa uma indisposição ao
tratamento, somente “Agora”, “dessa vez”, o que ocorreu nas duas vezes anteriores.
No enunciado, em R2, “E meu filho briga com migo e não quero mais isso” (linha
1 e 2), entendemos que, aos motivos de “Parar” de beber, além de não ter dinheiro “as
vezes” para comer, acrescenta-se a briga com o filho a partir do item “e”, que se repete
quando afirma “não quero mais isso”. Com isso, o não querer mais beber é transferido
para não querer mais brigar com o filho, possibilitando outro efeito de sentido, de que,
em vez de não querer beber, querer comer e não brigar com o filho, sendo a fome e as
brigas prejudiciais, não necessariamente o ato de beber. Assim, pela materialidade,
notamos que a briga também manifesta efeito de corrigibilidade sob S2, também como

uma coerção sobre a mulher que é dependente química, que como “mulher” são cobrados
determinados papéis sociais pela memória discursiva, o que reforça a legitimidade da sua
autocorreção se sustentando em uma rede de relações discursivas. Essa memória
discursiva é manifestada pelo não dito que possibilita que a correção não seja somente
pelos efeitos da bebida, mas pelas relações interpessoais, pois como provedora do lar
precisa de dinheiro para comer e manter uma relação sem brigas com o filho.
Com o enunciado “Tem gente que não gosta tem umas pessoas que já nem
conversa” (R2, linha 3), é possível notar que “Tem gente” indetermina o sujeito do
enunciado, mas podemos defini-lo como mais de uma pessoa, o que é confirmado com
“tem umas pessoas”. Nesse enunciado, a reprovação do uso de bebida alcoólica funciona
como forma de corrigibilidade e “já nem conversa” manifesta a incorrigibilidade
depositada em S2. Para explicar que nunca roubou, S2 remete a “Deus” agradecendo-o e
se apoiando no discurso teísta como forma de legitimar sua afirmação. Notamos, em R2,
que “A briga dentro de casa é por causa da bebida e da droga” e “Eu graças a Deus nunca
roubei”, enunciados que, por meio do discurso médico e da relação familiar conflituosa,
materializam um discurso da moralização em torno do considerado problema social do
uso de drogas.
Ao mesmo tempo que utiliza desse discurso da moralização, denuncia-o com o
enunciado “Tem muita gente que nao gosta e vira a cara por causa disso porque acha que
quem usa droga rouba”. Neste enunciado, o discurso da moralização é denunciado por
uma generalização das pessoas que “usa droga” em uma “caixa” da incorrigibilidade e
consequências, pois mostra que os sujeitos usuários de drogas são ignorados e
estigmatizados (com “vira a cara por causa disso”) a partir da (re)produção de
estereótipos, como o roubo associado ao uso de drogas. O sujeito dependente químico se
torna o objeto de uma tecnologia de correção, que, como afirma Foucault (2010), é um
sujeito delinquente que é incorrigível. O conjunto institucional, médico e jurídico estão
voltados ao indivíduo perigoso (FOUCAULT, 2010), aos sujeitos dependentes químicos,
que não são exatamente doentes nem criminosos. Esse discurso está em torno do
problema do perigo social das drogas, ele evoca o medo por meio da função de encontrar
o perigo e se opor a ele, ou seja, é um discurso do medo e da moralização.

O contexto de referência do indivíduo a ser corrigido é a família e as instituições
em sua volta, como o CAPS ad e a família no enunciado “E meu filho briga com migo e
não quero mais isso” (R2, linha 1 e 2). Em R1, no enunciado “já fazem três meses que
estou aqui e não tive nem uma recaída”, notamos que estar “aqui”, anafórico que se refere
ao CAPS ad, parece ter corroborado para não ter “recaída”, item linguístico que é uma
marca de incorrigibilidade, pois é um termo cunhado a partir do saber médico de que a
pessoa dependente química que está em recuperação pode repetir os atos que a fizeram
entrar no tratamento, mas acompanhado de sua negação materializa uma forma de
corrigibilidade, pois não retomou esse ato. Dessa forma, entendemos que o sujeito
dependente químico, em termos de Foucault (2010), é frequente, sendo regular na
irregularidade, é colocado à correção a partir de técnicas e procedimentos de correção
institucional e familiar que falham, constituindo um jogo de (in)corrigibilidade.
Nesse jogo de (in)corrigibilidade, há correspondências e relações possíveis que se
cruzam e formam uma rede de características a partir do discurso teísta, do medo e da
moralização, que possibilitam múltiplos significados a partir de conexões discursivas. A
corrigibilidade da mulher dependente química carrega em si traços de incorrigibilidade,
sem atribuição de um único significado, em uma cadeia de relações.

Considerações finais
Em razão do objetivo proposto na Introdução, enquanto efeito de fechamento
deste texto, entendemos que cada participante materializa sua experiência pela escrita de
forma singular, mesmo que semelhante, cruzando linhas, não pontos, que formam uma
complexa rede discursiva com entrelaçamentos de fios formando um tecido-texto. As
linhas que se cruzam nessa rede não têm início nem fim e, nos dizeres das mulheres que
são dependentes químicas, perpassa o discurso capitalista a partir da formação discursiva
da economia e formam as linhas da sobrevivência que envolvem as drogas e a
alimentação. Os dois saciam de formas diferentes e têm efeitos diferentes em si e no outro
de si por meio da formação discursiva da economia como tecnologia de correção.
As linhas marcam o discurso, as linhas se repetem, mas não são as mesmas, são
diferentes linhas que se “repetem”, primeira, segunda e terceira vez no CAPS ad na
tentativa de corrigibilidade, em uma fuga do incorrigível. Essa tentativa de corrigibilidade

é marcada pelo discurso terapêutico que possibilita uma autoregulagem do que é
considerado problema social do uso de drogas. O efeito de corrigibilidade nos dizeres da
mulher dependente química acontece a partir do efeito de incorrigibilidade instituído pela
família e instituições, que exigem, também, o cumprimento de papéis sociais
estabelecidos e propagados pela memória discursiva. Há um jogo de (in)corrigibilidade
com a reprovação do uso de bebida alcoólica pelas outras pessoas e sem a possibilidade
de aprovação da pessoa dependente química.
Os discursos da moralização, do medo e capitalista se apoiam em estereótipos
construídos por um já-dito que fixa no imaginário do sujeito pela memória discursiva, o
que dificulta o contato com o outro. Entrecruzando esses discursos, o discurso teísta é
construído como mais uma linha dessa rede que, desta vez, pretende (des)estigmatizar o
sujeito dependente químico como alguém que rouba a partir da legitimação de seu
discurso.
Isto posto, confirmamos a hipótese inicial que as mulheres dependentes químicas
(re)produzem discursos que ativam jogos de corrigibilidade e incorrigibilidade sobre si a
partir dos discursos do medo e da moralização. Finalmente, ressaltamos a importância
deste trabalho a partir da questão: como são construídos, discursivamente, os jogos de
(in)corrigibilidade nos dizeres das mulheres que são dependentes químicas? Refletir sobre
essa questão tem possibilitado compreender a si e ao outro, pois compreendemos os
dizeres das mulheres dependentes químicas a partir de estereótipos que também
(re)produzimos no imaginário social. Arriscamo-nos a interpretar que essa (re)produção
de estereótipos constitui uma rede de desejos de corrigir o outro a partir da definição do
outro como incorrigível e como “indivíduo perigoso”.
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Resumo:
Esta pesquisa objetiva analisar o discurso político eleitoral de dois presidenciáveis brasileiros,
no HGPE televisionado de 2018, em sua produção e distribuição midiatizadas. Visa também a
observar como se constroem os regimes de verdade, a (re)produção e a regulação de efeitos de
evidência do sentido (político) em condições de produção da contemporaneidade. Acredita-se
que o discurso político eleitoral midiatizado produz efeitos de despolitização do (discurso)
político, pois viabiliza a construção de regimes de verdade em torno da personificação e, também,
da valorização do trabalho individual em oposição à atuação política/partidária.
Palavras-chave: discurso; verdade; política.

Introdução
Compreende-se por política o modo/meio de governar a sociedade e a totalidade
da população, bem como a gestão das necessidades e capacidades do povo e do Estadonação. Por isso, o discurso político tem sido lugar de observação dos efeitos das
transformações sociais que se desencadeiam nas (in)constantes formas de fazer e dizer a
política. Uma vez que se concebe a prática do ser humano em sociedade como mediada
na/pela linguagem enquanto sistema simbólico, procede compreender que o discurso
político, para além da fala e da escrita, constitui-se das (insurgentes) formas de performar
a política. Assim, para o desenvolvimento desta pesquisa, filiamo-nos à Análise de
Discurso (AD), a partir dos estudos de Michel Pêcheux e Michel Foucault.
Neste trabalho, compreende-se por discurso a produção de efeitos de sentido entre
interlocutores (PÊCHEUX, 1995) em determinados tempo e espaço sócio-históricos.
Entende-se também que aquilo que é enunciado nunca pode ser qualquer coisa, nem o
pode ser por qualquer um, já que, conforme Foucault (1999, p. 8), “em toda sociedade a
produção do discurso é ao mesmo tempo controlada, selecionada, organizada e
redistribuída” de acordo com determinada “ordem do discurso”; há condições de

produção sócio-históricas que possibilitam, ou não, a emergência de certos enunciados,
posições-sujeito e efeitos de sentido, bem como a sua estabilização, em determinadas
épocas e lugares.
Este estudo, vinculado ao projeto DISPOLI1, objetiva a observação do discurso
político eleitoral contemporâneo, conforme as condições de produção da discursividade
televisiva de dois presidenciáveis das Eleições 2018 e visa a identificar como
determinados regimes de verdade se instauram e como se produzem efeitos de sentido de
despolitização do (discurso) político. Destarte, concebe-se o discurso político eleitoral
enquanto (re)produção de efeitos de sentido entre interlocutores políticos e em condições
temporal e espacialmente políticas; enquanto prática histórica dos políticos profissionais
na disputa pelo estabelecimento e legitimação do exercício do poder na sociedade. Para
observar os movimentos discursivos de/em disputa nas Eleições 2018, constituiu-se um
corpus recortado do Horário Gratuito de Propaganda Eleitoral (HGPE), no caso, o
primeiro programa televisionado no espaço reservado à propaganda eleitoral obrigatória
dos presidenciáveis, no primeiro dia de setembro de 2018. Nas discursividades dos
recortes analisados, identifica-se que as verdades sobre a legitimação do político e da
política estão dispersas e difusas, emergindo na personificação, na meritocracia, pela
valorização do trabalho de cada indivíduo.
Na seção seguinte, discorre-se acerca do aporte teórico-conceitual da AD, mais
especificamente, sobre questões referentes ao discurso político e suas especificidades. Em
seguida, empreende-se um esforço reflexivo na constituição das condições de produção
dos enunciados, na forma de uma análise conjuntural e no processo de recorte do corpus.
Por fim, realiza-se a análise dos recortes e algumas considerações.

Discurso político, mídia e verdade
Sabe-se que as discursividades da contemporaneidade, em especial, das mídias,
possibilitam a produção, organização e distribuição do discurso político eleitoral
midiatizado, pois viabilizam a construção de regimes de verdade em torno da instauração
de vontades de verdade, por meio de um conjunto de práticas e saberes, que agenciam o
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Discurso, poder e políticas da (in)visibilidade, projeto de pesquisa fomentado pelo PIBIC/CNPq.

que pode, ou não, ser dito em dados tempo e lugar. Sobre a mídia, Gregolin (2007, p. 16),
com base em Foucault, afirma que os textos que aí circulam não nos trazem a realidade,
“mas uma construção que permite ao leitor produzir formas simbólicas de representação
da sua relação com a realidade concreta” e que isso se opera por um tensionamento entre
memória e esquecimento.
Os meios de comunicação e, em ascensão, as TICs2 dinamizam e transformam as
formas de fazer/dizer a política contemporânea impondo o império da imagem, da
aparência, o advento do (a)parecer sobre o ter e o ser (DEBORD, 1992). A produção do
discurso político conforme a lógica do espetáculo, como já postulado por Courtine (2003),
produz a espetacularização da política e do discurso político, fazendo emergir efeitos de
despolitização. Atualmente, esse sentido de despolitização na sociedade é, em boa parte,
fomentado por uma aversão à política produzida na população devido à corrupção e à
consequente crise de credibilidade dos partidos políticos.
A espetacularização da política e do discurso político (COURTINE, 2003), se dá
com as inovações tecnológicas que surgem, da televisão às mídias sociais, e alteram as
formas de produção, circulação e recepção dos enunciados, com isso, acarretando
mutações nos modos de (se) enunciar (n)a política. Pode-se dizer, assim, que sob a égide
de uma língua da web, funcionam os dizeres das mídias sociais, que desviam a prioridade
política de problemas coletivos e sociais para o âmbito privado ao priorizar questões
individuais e cotidianas. Pode-se perceber um inchaço no uso das mídias sociais nas
eleições e uma imbricação das discursividades televisiva e da web, transferindo layouts
de um espaço para outro, em uma legítima convergência.
Das transformações contemporâneas do discurso político, Sargentini (2017)
elenca a segmentação, a docilização e a estetização, propiciadas pelo advento da televisão
e das demais TICs, que contribuem na dispersão das massas, na individuação e
personalização da política, como também confundem ainda mais as fronteiras, já
mitigadas, entre o privado e o público. As discursividades televisivas mostram-se terreno
fértil para a observação destes fenômenos discursivos, devido ao curto tempo de
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exposição e à profusão de ideias em disputa, além da imbricação com discursividades
outras, como a das mídias sociais.
Assim, Pêcheux (2015) nos fala sobre a regularização de efeitos de sentido na
memória e na história pela retomada, seja na paráfrase seja na polissemia, de sentidos
outros que já circulam no social com alguma legitimidade e conforme condições
determinadas. Pelo fato de não ser possível dizer qualquer coisa em qualquer lugar, tomase o discurso também enquanto relações de saber e poder que condicionam a produção
discursiva historicamente nas sociedades (FOUCAULT, 1996). Pensar assim, coloca a
questão das relações de poder e a de como em cada relação há também um polo de
resistência, algo que escapa e que só porque resiste, indica a relação de poder existente.
A (re)atualização desses sujeitos e sentidos dá-se com base em uma memória
discursiva, não orgânica, não individual, mas social e coletiva; o interdiscurso, um jádito, independentemente, em outro espaço-tempo, que retorna no dizer e possibilita a
(re)produção dos efeitos de sentido (ORLANDI, 2015). Isso porque o indivíduo,
socialmente localizado na história, é interpelado em sujeito do discurso pela ideologia
quando “submete-se à língua significando e significando-se pelo simbólico na história”
(ORLANDI, 2012, p. 100), já que é pela linguagem que nos relacionamos com a
realidade, como prática simbólica. A língua é falha e possibilita, no ato de enunciar, que
(re)produzam-se efeitos de sentido, (re)atualizando-se na memória e na história.
Então, é possível, também, pensar que nesse processo de retomada, que mistura o
mesmo e o diferente, a linearidade e a ruptura, podem emergir sentidos outros, nas
rupturas do discurso. Entretanto, nas condições de produção contemporâneas, esses
processos podem ser muito mais voláteis e não estanques, o que pode problematizar o
estabelecimento de verdades e, em contrapartida, também facilitar a sustentação de outras
verdades, por exemplo, quando se pensa no funcionamento dos algoritmos que
condicionam nossas interações online e, cada vez mais, pautam o que se fala e sobre o
que se fala.

Recorte de corpus e análise conjuntural
A fim de observar o discurso político contemporâneo, define-se o Horário Gratuito
de Propaganda Eleitoral (HGPE) televisionado enquanto material para registro de corpus,

por suas audiência e materialidades verbais e audiovisuais, de onde se destaca o primeiro
programa de presidenciáveis, que foi ao ar pelas eleições de 2018 em 1º de setembro. Em
2018, cada bloco do HGPE, de 12min30s, foi dividido entre 13 candidaturas3.
O cenário político brasileiro indica uma crescente polarização política, desde as
Eleições 2014, e parece alcançar, nas Eleições 2018, o seu ápice. Após a disputa acirrada
entre Dilma Rousseff (PT, 51,64%) e Aécio Neves (PSDB, 48,36%), no segundo turno
de 2014, a presidenta eleita pelo voto popular foi deposta do cargo, em 2016, por um
impeachment, dando o lugar ao vice “decorativo”, Michel Temer (MDB). Aí, polarizamse, justamente, concepções sobre a constitucionalidade do processo que depôs uma
presidenta, eleita democraticamente, por manobras fiscais ilegais; e, também, sobre a
legitimidade do governo Temer, que não passou pelo crivo do sufrágio, de impor emendas
e reformas impopulares que implementaram a retirada de direitos previdenciários e
trabalhistas.
O processo de julgamento, condenação e prisão, em abril de 2018, do expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, então pré-candidato à Presidência pelo PT, gerou
comoção e mobilização de partidários e opositores, em razão da divergência sobre o
petista ser ou não um preso político. Com seu registro de candidatura negado pelo TSE,
baseado na Lei da Ficha Limpa, Lula dá lugar a Fernando Haddad, que assume como
cabeça de chapa com Manuela D’Ávila (PCdoB) como candidata a vice. Ciro Gomes,
também candidato à Presidência, sintetiza a polarização das eleições de 2018, em debate
televisivo transmitido pela Rede Globo, em 4 de outubro de 2018, como a cisão entre
lulismo e antilulismo (por Bolsonaro); o que emerge e rompe com o par PT-PSDB, dos
últimos seis pleitos. O Partido Social Liberal, quase irrelevante, com um candidato que
exalta a preservação da família e os períodos ditatoriais, liderou as pesquisas de intenção
de voto4. Outrora máquinas eleitorais, o (P)MDB e o PSDB parecem defasados em
credibilidade com o eleitorado, graças aos escândalos de corrupção, que também fazem
o PT perder a Presidência e ter seu maior líder político preso.

3

Marina Silva (REDE), José Maria Eymael (DC), Cabo Daciolo (PATRI), Henrique Meirelles (MDB),
Ciro Gomes (PDT), Guilherme Boulos (PSOL), Geraldo Alckmin, (PSDB), Vera Lúcia (PSTU), Luiz
Inácio Lula da Silva (então candidato pelo PT), João Amoêdo (NOVO), Álvaro Dias (PODE), Jair
Bolsonaro (PSL) e João Goulart Filho (PPL)
4
Bolsonaro ficou em 2º e 1º lugares nas pesquisas com e sem opção de voto em Lula, respectivamente.

Courtine (2006) chama de “personificação” essa atenção às características
domésticas e psicológicas dos atores e atrizes políticos(as). Os atributos para reger a
(escolha e tomada de decisão) política advém, então, do âmbito privado, como fidelidade,
crença, costumes etc. Endossando o que o autor caracteriza enquanto transformações
contemporâneas do dizer e do fazer (d)a política, com efeito podem-se observar as novas
denominações adotadas por partidos políticos, como o MDB, o Progressistas (ex-PP) e o
Democracia Cristã (ex-PSDC), que retiraram o sintagma “partido” de seus nomes. Até
mesmo partidos menos influentes como o Podemos, o Patriota e a Rede Sustentabilidade
surgem com nomes que se distanciam da política partidária ao negar, ao menos no nome,
seu caráter de partido político.
Cabe considerar, ainda, o aspecto midiático que envolve os acontecimentos
descritos acima. A mídia massiva brasileira, desde 2010, parece viabilizar um clima de
aversão ao PT e a seus representantes. Inclusive, mídias como a Rede Globo vêm sendo
desacreditadas por candidatos, de qualquer posição no espectro político, que as acusam
de posicionamento ideológico, de ir contra o princípio de neutralidade e imparcialidade
jornalísticas.
Apesar do grande número de concorrentes neste pleito, há várias “candidaturas
nanicas” que, pelo pouco tempo disponibilizado no HGPE, acabam por não produzir
programas eleitorais mais elaborados. Assim, o corpus desta análise é composto pelo
primeiro programa exibido no HGPE, em 2018, de duas candidaturas – Henrique
Meirelles (MDB) e Geraldo Alckmin (PSDB) – escolhidas por, ao considerar o par
polarizado (Lula x Bolsonaro), produzirem o efeito de que há posições neutras e, assim,
possibilitarem as condições para a análise da despolitização. Também, são as
candidaturas que possuem mais tempo disponível nos blocos do HGPE e que reforçam a
ideia do trabalho enquanto saída para a(s) crise(s).

Discurso político e verdade: efeitos de despolitização
O enfoque na questão do trabalho, deve-se, talvez, ao alarde promovido em torno
do número de desempregados e de trabalhadores informais brasileiros. Esse
direcionamento aparece como reforço da ideia de que “o trabalho dignifica o homem”,
cujo próprio autor se desconhece. A solução, corrobora-se, é trabalhar.

SD1:

No que toca ao candidato emedebista, com um 1min.55s. de aparição, sua
candidatura é construída a partir da enumeração de feitos na vida pessoal/privada.
Meirelles apresenta-se como um empresário, não-político, que concorre pela primeira vez
as eleições presidenciais e, mesmo tendo participado de governos, afirma que estes
chamam o Meirelles para “resolver problemas que eles não sabem a solução”; daí a
#chamaoMeirelles. O uso da hashtag, fora do contexto virtual, ajuda a indicar como essa
convergência entre as mídias transforma a produção dos enunciados. Em contexto
eleitoral, quando se pede para votar, o enunciado diz para o eleitorado chamar o candidato
(quadro 4), o que produz um efeito de despolitização, por sugerir um ambiente da web
que se distancia do contexto eleitoral.
Assim, os efeitos de verdade produzem-se em ambiguidade, pois o sucesso do
candidato dá-se em instituições privadas, mas seu reconhecimento advém da esfera
pública/política: seja pelo que diz ter feito pelo povo no poder público, devido às suas
capacidades empresariais, seja pela popularidade de Bill Clinton ou de Lula que
reconhecem e atestam seu trabalho (quadros 1 e 2). Por ser um candidato “não-político”,
as condições de produção de seu dizer sustentam uma perspectiva tecnocrata e
funcionalista do fazer político. Mesmo que, para ele, o mundo não se divida entre
partidários do Lula e partidários do Temer, Meirelles, ao tentar caracterizar as
contradições ideológicas como meras brigas, empecilhos do crescimento e
desenvolvimento, acaba “bebendo da fonte” política, já que Clinton, Lula e Temer são
usados como suportes para sustentar as garantias que o candidato apresenta. Inclusive, no
programa, Meirelles cumprimenta Clinton vestindo smoking, aparece com Lula vestindo
terno e gravata e apresenta-se como candidato vestindo camisa sem gravata, com o

colarinho aberto. Pode-se sugerir que, nesse processo de estetização, há uma
hierarquização entre ocasiões, personalidades e cargos: presidência de grupo financeiro
internacional > presidência do Banco Central > candidato à Presidência. Também, os
efeitos de despolitização emergem no distanciamento da imagem do candidato da de um
político engravatado.
Embora o presidenciável também tenha participado dos Governos Dilma e Temer,
suas imagens não aparecem no programa. Dilma é citada pelos erros que cometeu, os
quais couberam ao Meirelles, supostamente, resolver. Já quanto a Temer, mesmo com a
mínima menção a seu nome, outros dizeres e sentidos são viabilizados a emergir nessas
condições. Temer cita5 a frase lida em outdoor de posto de gasolina, “Não fale em crise...
Trabalhe!!!”, e Meirelles, em seu programa, é enfático ao afirmar que, para ele, o mundo
se divide entre quem “trabalha quando o Brasil precisa e quem não trabalha quando o
Brasil precisa”.
As duas declarações podem ser concebidas na esteira do enunciado “o trabalho
dignifica o homem”, assim, o processo de paráfrase empreendido por Meirelles relaciona
o trabalho ao processo de ajudar o Brasil “quando ele precisa”, por exemplo, em
momentos de “crise”, bem como Temer que diz para não se pensar em crise, mas
trabalhar. O suposto distanciamento da política/do político é visto quando a divisão não
compreende partidários de Lula ou de Temer (políticos), mas quem trabalha ou quem não
trabalha (não-político). Logo, nessa dualidade, o homem digno não seria o que faz
política, mas o que trabalha.
Destarte, é possível dizer que o candidato emedebista busca ofuscar certas
situações da história recente do país, ressituando-se em uma posição supostamente neutra,
fundada sobre a ciência dos números, da contabilidade e da gestão empresarial. Isso
permite perceber certa despartidarização, quase um apartidarismo, na medida em que o
candidato distancia-se de partidos (ou ideologias) políticos com base em uma
personificação, em certa medida, tecnocrata, que submete e, pode-se dizer, reduz a
política e o funcionamento do Estado a um modelo gestor de recursos e demandas, sem

5

Primeiro pronunciamento do então presidente interino, em 12 de maio de 2016, após afastamento de
Dilma.

demarcar maior consideração pelas questões sócio-históricas de uma população.

SD2:

Geraldo Alckmin, com apoio dos partidos do Centrão, garante o maior tempo de
inserção nos blocos do HGPE, 5min.32s. O tucano utiliza seu tempo para a construção da
campanha a partir da dualidade “cabeça e coração” (quadro 4). Esta dualidade, conforme
as condições de produção, desdobra-se em outros pares como: racional e emocional;
político e médico; vida pública e vida privada; e, por fim, Alckmin e Geraldo. Por outro
lado, a polarização eleitoral também se constrói e recobre outras dicotomias como: Lula
e Bolsonaro; esquerda e direita; o velho e o novo (no governo); corrupção e despreparo.
Tal momento econômico e político condiciona a emergência de efeitos de sentido de
separação, divisão, desunião. São produzidos, assim, efeitos de verdade que corroboram
a binaridade polarizada, tanto do cenário político, como do candidato.
Alckmin também corrobora sentidos de que o trabalho dignifica, pois ele mesmo
é médico, um “cara incansável”, que “não parava de trabalhar” (quadro 2), antes e além
de ser político. Esse par médico-político recobre tantos outros já citados e, por fim, parece
abranger a cisão do país, da população, em função das eleições. Esse outro foco da
candidatura do PSDB, de escalar-se como quem pode unir o Brasil, aparece no HGPE,
representado na Bandeira Nacional que, gradativamente, une-se logo no início do
programa (quadro 1). A ideia de que o país está dividido possibilita, também, um efeito
de redução do confronto ideológico, próprio do jogo político democrático, a uma simples
birra, teimosia de militantes, e pode sustentar a idealização de um salvador da pátria.
Assim, o candidato apresenta-se como a alternativa viável com o melhor de cada lado
como pode-se identificar no enunciado “firme e equilibrado” (quadro 3), que permite
relacioná-la à firmeza austera de Bolsonaro e ao equilíbrio conciliador de Lula sem, de

fato, aproximar-se de algum deles. O tempo de inserção de Alckmin viabiliza a produção
de campanha negativa contra os candidatos da polarização, o que auxilia a endossar
sentidos de polarização radical.

Considerações Finais
Nas eleições de 2018, a polarização político partidária é construída amplamente,
tanto pelas candidaturas como pela mídia, mas o acirramento nas urnas não traduz uma
politização mais apurada. Dentre os artifícios utilizados pelas candidaturas para a disputa
eleitoral, na legitimação de seus projeto e candidatos, é possível identificar a construção
de regimes de verdade que funcionam de acordo com as especificidades de cada chapa e,
portanto, parte-se de questões da esfera privada para justificar transformações, ou não, na
esfera pública. A caracterização dos concorrentes pauta-se na propaganda negativa,
desvalorizando as demais candidaturas, não somente por caracteres pessoais e privados,
mas na idealização de um mal comum: a polarização política, como se esta fosse inédita,
ou a corrupção, como se ela estivesse vinculada exclusivamente a alguém ou algum
partido, ou, até mesmo, a própria política com seus meios escusos de tomar e administrar
o poder. Ainda, através da valorização do trabalho, as candidaturas constroem uma
solução individualista para os males que afligem a população. De certa forma, retira-se a
responsabilidade do governo de cuidar da vida das pessoas em sociedade para colocá-la
a cargo de cada indivíduo que deve trabalhar para vencer.
Em tempo, cabe ressaltar o uso de elementos do digital, como emojis e likes, nos
programas da televisão. Durante os programas, por exemplo, pululam layouts advindos
de mídias sociais. Essa digitalização da propaganda na televisão indica a importância que
essas discursividades têm agregado, o que pode ser efeito das novas formas de circulação
dos discursos que, da nuvem, podem ser acessados e compartilhados.
Assim, devido à constante inovação tecnológica e midiática e suas consequências
nas formas de produção, organização e circulação do discurso político eleitoral, pode-se
pressupor que emerjam novas (des)continuidades, de tempos em tempos, cada vez com
hiatos menores. Com isso, os lugares, os saberes e as relações de poder que aí se
estabelecem, podem assumir distintos funcionamentos, ainda mais indistintos e instáveis,
com a possibilidade de novas formas de dizer e fazer a política que chegarão nas ondas

do espetáculo, da despolitização e dos indivíduos públicos-privados.
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Resumo:
Neste artigo, lançaremos mão dos pressupostos teóricos da Análise do Discurso sugerida e reivindicada
por Michel Pêcheux e por estudos de outros analistas do discurso (INDURSKY, 2003, 2008;
GRIGOLETTO, 2008) a fim de analisar o tratamento dado pelo jornal Estadão aos casos de abuso
sexual/estupro praticados contra mulheres, bem como investigar as “pistas” presentes na estrutura dos
enunciados que remetam ao discurso de um sujeito interpelado por uma ideologia patriarcal, a qual
atravessa, de modo tão contundente, a nossa formação social. Como resultado preliminar, observamos
quatro movimentos discursivos que são recorrentes no corpus, os quais concorrem para a
culpabilização da mulher vítima de violência sexual.
Palavras-chave: Discurso; Michel Pêcheux; Mulher.

Introdução
Neste artigo, lançarei mão dos pressupostos teóricos da Análise do Discurso sugerida e
reivindicada por Michel Pêcheux e por estudos de outros analistas do discurso (INDURSKY,
2003, 2008; GRIGOLETTO, 2008) a fim de analisar o tratamento dado pelo jornal Estadão aos
casos de abuso sexual/estupro praticados contra mulheres, bem como investigar as “pistas”
presentes na estrutura dos enunciados que remetam ao discurso de um sujeito interpelado por
uma ideologia patriarcal, a qual atravessa, de modo tão contundente, a nossa formação social.
Para análise, o corpus foi constituído por manchetes do jornal Estadão (versão digital), no
período de maio de 2013 a outubro de 2016, que tratam de abuso sexual a mulheres. Neste
trabalho, selecionei quatro manchetes que me parecem apresentar uma estrutura mais recorrente
no corpus.
Ao me debruçar sobre esse corpus, percebi que há um padrão na estrutura dos
enunciados: sugerem – de maneira não necessariamente ingênua – que o discurso da mulher é
questionável (através do léxico, do modo e voz verbais utilizados); tiram o foco do
agressor/estuprador, dando à vítima a maior atenção no texto (mudam ou apagam a posição do
sujeito gramatical na estrutura sintática da frase conforme a necessidade de culpabilização da
figura feminina). Essas práticas discursivas e seus respectivos efeitos de sentido possíveis vêm
a reforçar, em uma cadeia discursiva, a desmoralização e culpabilização da vítima.

Segundo Vieira e Cardoso (2014), o termo culpabilização da vítima teria sido usado
pela primeira vez em 1971, por Willian Ryan para se referir às vítimas de preconceito racial
nos Estados Unidos, no entanto, hoje em dia, essa expressão tem passado por um deslizamento
de sentido e vem se consolidando como referência à responsabilização da mulher pela violência
(física, sexual, patrimonial, moral e psicológica) sofrida.
Dessa forma, esta pesquisa inicial sugere que a ideologia patriarcal atravessa o discurso
do Estadão sobre mulheres vítimas de estupro através de movimentos de apagamento,
deslocamento de posição, escolha lexical com a finalidade de velar a ideologia patriarcal no
jornal.
Aspectos teóricos
Em 1949, Simone de Beauvoir inicia o volume II de O Segundo Sexo com a frase:
“Ninguém nasce mulher: torna-se mulher”. Essa frase ainda hoje guarda em si muitas leituras,
dentre as quais está a de que ser mulher é ter sido moldada socialmente para a submissão,
interpelada ideologicamente para ser servil, recatada, do lar, é ter sido um sujeito construído
socialmente sobre o qual ainda persistem os discursos de ódio.
Este último ponto, o discurso sobre a mulher, tem uma silhueta um tanto macabra
quando se trata de ser mulher no Brasil. Aqui, as mulheres votam, têm liberdade de expressão,
contam com leis que as protegem da violência doméstica, já chegou ao cargo máximo do
Executivo, porém, como afirma Beauvoir (1967), a mulher não se emancipa do homem por ter
em mãos uma cédula de voto. É preciso muito mais que isso: o problema não é o que proíbem
a mulher de dizer, mas o que a silencia. Mesmo quando grita, quando vais às ruas, sua voz não
é ouvida; mesmo havendo leis que a protegem da violência doméstica, ainda estão em um dos
países onde há mais feminicídios.
Ou seja, a mulher é silenciada e esse apagamento de sua voz – no caso do jornal em
questão – parece ser regulado ideologicamente, possibilitando, assim, a imposição de sentidos
dominantes, silenciando a voz que vem de outra formação discursiva.

Nessa perspectiva, parece ecoar ainda hoje na nossa sociedade uma ideologia patriarcal1
que determina quais os espaços próprios da mulher, prescrevendo o que é e como deve ser
mulher.
A análise do discurso – a partir de seu caráter revelador e que mexe no que está surdo e
dissimulado – vem como uma ferramenta de enfrentamento do discurso que culpabiliza a
mulher, que naturaliza a violência sobre ela e que constrói os discursos sobre o feminino.
Esses discursos sobre a mulher são construídos ao longo de muito tempo. Desde que
surge a propriedade privada, como afirma Beauvoir (1967, p. 74),: “ senhor dos escravos e da
terra, o homem torna-se também proprietário da mulher”. E isso vem perdurando, sendo
reproduzido como um discurso dominante na formação social de muitos países nos quais se
enquadra o Brasil.
Ainda hoje, mesmo após o movimento feminista ter ganhado um pouco mais de ouvidos
na sociedade, ser mulher ainda é desafiador. A mulher é preparada para servir, para calar e para
a submissão.
Isso não é construído com ações propriamente ditas– a não ser que essas práticas sejam
entendidas como discursivas, como uma materialização do discurso –, como relacionar
brincadeiras que reproduzem situações domésticas a papéis da mulher na sociedade. Essa
construção passa pelo discurso. É o discurso que constrói.
Sobre o discurso, Tenreiro (2005, p. 275):
“É preciso aqui pensar o discurso como uma trama de vários fios que vão se
articulando, possibilitando um movimento de conexões. Essas conexões não estão,
contudo, definidas a priori, não são cláusula pétrea; antes, são possíveis porque há o
movimento da história e as condições de produção nas quais se processa o discurso.”

Nesse sentido, vale dizer que essas conexões não estão apenas no âmbito textual, mas,
sobretudo na esfera da materialidade discursiva, ou seja, a sintaxe, por exemplo, em sua
materialidade, “conversa” com movimentos sócio-históricos no interior de sua estrutura.
Para exemplificar, quando se diz, em uma situação cotidiana, “Boa noite a todos e
todas”, não se trata meramente de uma escolha de concordância de gênero. Certamente, há uma

1

Ideologia patriarcal está sendo entendida neste projeto como um conjunto de práticas que atribuem ao homem
certa superioridade em detrimento da mulher. Essas práticas permeiam a sociedade como um todo, interpelandonos em sujeito, e assim, acabamos reproduzindo, com a ilusão de que o fazemos com liberdade discursiva, esses
discursos que inferiorizam a mulher. Dessa forma, entendemos essa ideologia patriarcal como dominante no meio
social.

conexão como as questões ligadas ao movimento feminista, com a luta das mulheres pela
igualdade de direitos e com a presença de mulheres no ambiente.
É claro que o discurso que naturaliza a violência contra a mulher, por exemplo, não
surge aleatoriamente nem se trata de uma escolha consciente de um grupo de usuários da língua.
Existem questões sociais e históricas que mantém influência sobre o discursivo, que, por sua
vez, só vem à tona através de um sujeito interpelado ideologicamente.
Sobre esse sujeito do discurso, Pêcheux (1988, p. 133), faz uma importante consideração
quando sugere “uma teoria não-subjetiva da subjetividade”. Nesse ponto, Pêcheux está
propondo que o sujeito não é plenamente responsável pelo que diz, pois seria afetado tanto pelo
inconsciente quanto pela ideologia, daí o que ele diz não ser “tão subjetivo”. Para complementar
um pouco mais, usamos as palavras de Indursky (2008, p.11): “O sujeito é interpelado
ideologicamente, mas não sabe disso e suas práticas discursivas se instauram sob a ilusão de
que ele é a origem de seu dizer e domina perfeitamente o que tem a dizer”.
Ou seja, parece que para Pêcheux o sujeito vive uma ilusão de autonomia discursiva.
Ele é interpelado e acaba por reproduzir o discurso dominante, ou pelo menos parte dele, sob a
ilusão de que estaria tendo total autonomia. Isso se dá porque essa “situação” (assujeitamento)
lhe é dissimulada de modo que o sujeito funcione por si só, conforme afirma Althusser em Os
Aparelhos Ideológicos do Estado.
É claro que todo esse processo de funcionamento do sujeito no discurso se dá no interior
de uma Formação Discursiva (FD). Esta se trata de um conjunto de enunciados discursivos, que
seriam o modo de se relacionar com a ideologia, regulando “o que pode e deve ser dito”
(PÊCHEUX, 1988, P. 161). Assim, a ideologia – nesse caso, a ideologia patriarcal – vai ditando
o que é e o que deve ser feminino e isso traz consequências drásticas para a mulher, que passa
a ser invisibilizada, silenciada e, muitas vezes, levada a reproduzir, por ser interpelada por essa
ideologia, um discurso machista.
Claro que uma formação discursiva está em constante confronto com outras FD’s e, por
a falha ou a contradição ser algo próprio delas, uma pode sofrer atravessamentos ideológicos
de outra. A exemplo disso, podemos citar o fato de existirem mulheres que reproduzem o
discurso machista, sob a ilusão de liberdade na sua prática discursiva, quando, na verdade, estão
sendo interpeladas por essa ideologia do patriarcado que vem sendo dominante no seio social.

Nesse sentido, torna-se mais palpável entendermos o conceito de FD, quando pensamos
que um discurso machista sobre a mulher se manifesta através de um sujeito inscrito em uma
formação discursiva, a qual representaria, na linguagem, uma formação ideológica machista,
que, por sua vez, fora construída ao longo da história e reproduzida, reformulada, parafraseada
e dissimulada, de modo a silenciar e inferiorizar a mulher ao longo da história.
Para exemplificar, os dados desta pesquisa sugerem que o sujeito Estadão não estaria
apenas noticiando fatos que aconteceram. Ele está em pleno funcionamento do sujeito, ou seja,
está assujeitado a uma FD, tem a ilusão que não tem essa filiação, no entanto, seu discurso
mostra “pistas” que levam o analista do discurso a perceber uma filiação muito estreita com a
ideologia patriarcal. Não estou querendo dizer que essa leitura é a única possível, mas apenas
que ela também é possível, o que não pode ser desprezado.
Ainda nessa linha de pensamento, há algumas correntes que defendem que um texto
permite uma pluralidade de leituras, todos já inscritos no próprio texto; outras tratam a leitura
imanente, dentro dos limites do texto. Para Indursky (2003), no entanto, – com a qual este texto
pretende se alinhar teoricamente – a leitura deve ser considerada na perspectiva não subjetiva
da subjetividade, ou seja, os efeitos de sentidos seriam apreendidos não por um sujeito
individual, mas por um sujeito histórico, interpelado ideologicamente pelos saberes de uma FD
onde está inscrito. Ou seja, para a autora, a maneira de compreender os efeitos de sentido de
um texto depende da formação discursiva onde se está inscrito. Daí alguns enunciados de
jornais, por exemplo, serem vistos como machistas por um determinado grupo e não-machista
por outro, mostrando, assim, que não só o sujeito do discurso, mas a prática de leitura também
está assujeitada ideologicamente. Sobre isso, Indursky (2003, p. 191) diz, ainda, que “o sentido
de uma sequência discursiva não só é concebível a partir do sistema de referência de uma
determinada formação discursiva, como também significa diferentemente ao passar de uma
matriz de sentido para outra” .
Vale lembrar que não estou negando que, para se chegar “ao sentido” de uma sequência
discursiva, não existam “pistas” linguísticas no interior do texto. Existem! No entanto, essas
pistas por si sós não são suficientes para gerar efeitos de sentidos diferentes, o que determina
um ou outro efeito de sentido é a relação do sujeito com a FD na qual ele está inserido.
Para se observar melhor essas questões, segue a análise de algumas dessas “pistas” na
estrutura das manchetes do Estadão que sugerem a filiação do jornal a uma ideologia patriarcal.

Reflexo do discurso patriarcal na estrutura: a posição do sujeito sintático
A estrutura de um texto na AD não é uma escolha do usuário da língua, ela é muito mais
uma materialização do discurso de um sujeito interpelado ideologicamente, sendo essa
interpelação um tanto inconsciente, uma vez que o sujeito possui apenas a ilusão de que é senhor
de suas escolhas discursivas, inclusive na estrutura de seu texto.
Dessa forma, a estrutura do texto está a serviço de uma ideologia. Neste caso, a estrutura
está a serviço de uma ideologia patriarcal que interpela constantemente o sujeito Estadão. Um
exemplo disso é a posição do sujeito sintático nas manchetes do jornal quando noticia violência
sexual contra a mulher. É bem insistente a mulher aparecer como sujeito sintático (posicionado
antes do agressor na ordem sintática) nas manchetes, como se percebe na manchete publicada
no dia 28 de outubro de 2016 (Figura 1):

Ex-miss Finlândia acusa Trump de abuso sexual quando disputou
Miss Universo em 2006
Figura 1: Manchete do jornal Estadão (Versão digital)
Fonte:

https://internacional.estadao.com.br/blogs/eua-2016/ex-miss-finlandia-acusa-trump-de-abuso-sexual-

quando-disputou-miss-universo-em-2006/. Acesso em : 02 set 2018.

Esse movimento discursivo, aparentemente ingênuo, orienta o olhar do leitor para a
mulher, e não para o agressor ou para a violência em si. O fato de a expressão “Ex-miss
Finlândia” iniciar a frase não é aleatório, pois pode gerar um efeito de sentido que focaliza essa
mulher em detrimento do agressor Trump.
Para exemplificar melhor esse movimento, imaginemos a frase “A Alemanha venceu o
Brasil”. Nesse caso, foram as posturas da Alemanha (jogar bem, de maneira ofensiva, etc), que
está posicionada sintaticamente antes de “Brasil”, que foram decisivas para a ação acontecer.
Dita de outra forma, a frase poderia ser “O Brasil foi vencido pela Alemanha”. Nesse segundo
caso, foram as posturas do Brasil (jogar mal, de maneira passiva, etc) que determinaram a ação.
Ou seja, o fato de colocar um elemento na posição de sujeito sintático e anterior a outro pode
lhe dar a responsabilidade pela ação ocorrida em detrimento do outro, portanto colocar a mulher

nessa posição nas manchetes de jornais sobre estupro, de certa forma, contribui para reforçar
uma responsabilização da vítima, uma vez que tira o foco do agressor.

Reflexo do discurso patriarcal na estrutura: o léxico
A ideologia patriarcal, assim como orienta os posicionamentos na organização sintática,
também parece estar orientando as escolhas lexicais do sujeito Estadão. Na prática, isso aparece
em várias manchetes que contribuem para que o discurso da mulher seja tratado como algo
questionável. Exemplo disso é a manchete publicada no dia 14 de outubro de 2016 pelo Estadão
(Figura 2):

Mais duas mulheres acusam Trump de cometer abuso
Figura 2: Manchete do jornal Estadão (Versão digital)
Fonte:

https://internacional.estadao.com.br/blogs/eua-2016/mais-duas-mulheres-relatam-terem-sido-abusadas-

por-trump/. Acesso em : 02 set 2018

Nessa manchete, é possível perceber uma questão bem recorrente no corpus constituído:
a eleição de verbos que não são categóricos para caracterizar uma ação violenta. Foi utilizado
nessa manchete o verbo “acusar”, que, por si só, possibilita um efeito de sentido que permite a
possibilidade de ser um fato não verdadeiro, pois, na frase, as mulheres “acusam” Trump, o que
poderia não ser verdade. Para se ter uma ideia e percebermos a diferença, a frase poderia ser
escrita de outra forma, gerando, assim, outro efeito de sentido, muito embora pareçam ser
semelhantes: Mais duas mulheres denunciaram Trump de abuso. Nesse caso, o fato seria
inquestionável e estaria sendo denunciado.
Essa manchete é um exemplo do que é recorrente no corpus, ou seja, construções como
“afirmou”, “disse”, “acusam”, “sugerem” possibilitam um efeito de sentido que reforça a
desconfiança sobre o discurso da mulher. Isso contribui para a culpabilização dela, pois algumas
práticas como desvalorizar o que é dito pela mulher só esconde e dissimula os discursos tão
próprios de uma formação discursiva patriarcal, como “ela deve ter provocado”, ou “não seria
bem assim”, ou seja, o léxico usado nesse caso apenas dissimula o discurso do patriarcado que,
muitas vezes, justifica as ações do agressor culpando a vítima pela agressão, colocando sempre
em xeque a voz da mulher.

Reflexo do discurso patriarcal na estrutura: a voz do verbo
Além da posição sintática e da escolha lexical, outro ponto da estrutura da frase que
concorre para a suspeição do discurso da mulher é o uso da voz passiva 2. Exemplo disso é a
manchete publicada no dia 13 de outubro de 2016 (Figura 3):

Mais mulheres relatam terem sido abusadas por Trump
Figura 3: Manchete do jornal Estadão (Versão digital)
Fonte:

https://internacional.estadao.com.br/blogs/eua-2016/mais-duas-mulheres-relatam-terem-sido-abusadas-

por-trump/. Acesso em : 02 set 2018

A voz passiva nesse caso não parece também uma escolha aleatória, embora exista a
possibilidade de ser inconsciente. O que se percebe é a construção de um efeito de sentido mais
uma vez de descrédito para a mulher, pois, em construções como essa do Estadão, o uso da voz
passiva composta “terem sido abusadas” ao invés de “foram abusadas” sugere um efeito de
sentido de que o relato pode não ser verdade, reforçando ainda mais que o discurso da vítima é
questionável. Ou seja, a voz do verbo diz muito sobre o discurso sobre a mulher vítima de
violência do Estadão.
Vale salientar que é possível notar também que, na frase, as mulheres aparecem antes
do agressor na ordem sintática, bem como o verbo utilizado para introduzir a ação é “relatam”,
o que colabora para a focalização da mulher e de certa forma descredibilização de seu discurso.
Ou seja, na materialidade da frase não aparece apenas um movimento discursivo que sugere a
filiação patriarcal, mas o que existe é uma convergência desses movimentos, os quais
contribuem, por fim, para culpabilização da mulher.

Reflexo do discurso patriarcal na estrutura: os apagamentos
Por fim, nas manchetes do jornal em questão, também foi percebido um movimento
discursivo de apagamento na estrutura sintática da figura do agressor. Como exemplo, segue
uma manchete publicada no dia 28 de outubro de 2016 (Figura 4):
2

Embora entenda que as questões acerca da voz verbal neste caso possam ser inseridas nos aspectos lexicais,
optamos por tratar a voz do verbo de forma separada, vista a especificidade dos efeitos de sentido construídos por
ela.

Filha de Solange Couto revela que foi vítima de estupro duas vezes
Figura 4: Manchete do jornal Estadão (Versão digital)
Fonte: https://emais.estadao.com.br/noticias/gente,filha-de-solange-couto-revela-que-foi-vitima-de-estupro-duasvezes,10000084957. Acesso em : 02 set 2018

Essa manchete aponta para mais um exemplo da interpelação da ideologia patriarcal nas
manchetes do jornal em questão.
O que pode parecer um simples apagamento, acaba por mostrar que o jornal, embora
possa ser que não esteja no plano do consciente, mas está certamente no plano da interpelação,
está filiado a uma ideologia patriarcal. A manchete deixa bem claro isso, pois além de chamar
a atenção para a vítima, apaga a figura do estuprador na materialidade da frase. Como se fosse
algo que ocorreu, que a vítima tinha escondido (velado), mas que agora decidiu revelar. A
pergunta que fica, e o jornal insiste em não trazer à tona é: quem estuprou? Se esse apagamento
é proposital, não se pode afirmar, no entanto certamente não é ingênuo. Esse apagamento tem
filiação, é ideológico.

Considerações Finais

Embora ainda seja uma pesquisa inicial, este trabalho já aponta para o assujeitamento
do jornal Estadão a uma ideologia patriarcal, que insiste em delegar à mulher seus lugares
sociais, suas culpas e responsabilidades.
A ideologia patriarcal se reflete na sociedade em todos os aspectos, seja na violência
sofrida, nos direitos a menos ou no discurso machista das manchetes de um jornal. No aspecto
da materialidade discursiva, no âmbito da frase mais especificamente, o discurso questiona a
voz da mulher, chama a atenção para ela a fim de tirar o foco do agressor, gerando efeitos de
sentido que, de certa forma, culpabilizam a vítima em detrimento do agressor.
Por fim, este trabalho serve, também, como um convite para outros estudos: a
multiplicação de discursos de combate à hegemonia do masculino sobre o feminino e a busca
da mudança social são cruciais para que consigamos efetivar nosso papel enquanto críticos
sociais e, principalmente, participantes ativos do mundo social.
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Resumo:
O presente trabalho tem como objetivo compartilhar algumas experiências e perguntas levantadas em
atividades de formação de professores de língua portuguesa. Entre essas atividades, relatamos a
construção de uma disciplina de Estágio e de um Projeto de Pesquisa sobre as práticas de escrita e
autoria na escola. Não se trata de uma apresentação de resultados, mas de uma interpelação a pensar
discursivamente a formação de professores-pesquisadores e a sala de aula como campo de
conhecimento, mais do que campo de aplicação teórica. As reflexões apresentadas pautam-se na
compreensão do ensino de língua portuguesa como possibilidade para a construção ou para o
apagamento da autoria. Outro fator importante apresentado neste trabalho é a percepção do professor
enquanto condição de produção dos textos de seus alunos.
Palavras-chave: Discurso; Ensino; Autoria.

Introdução
“É a própria alma que há que constituir naquilo que se
escreve; todavia, tal como um homem traz no rosto a
semelhança natural com os seus antepassados, assim é
bom que se possa aperceber naquilo que escreve a
filiação dos pensamentos que ficaram gravados na sua
alma”
FOUCAULT, 1992, p.84.

Esse trabalho é fruto das experiências por mim vivenciadas enquanto professora de
língua portuguesa nos níveis de ensino fundamental, médio e, atualmente, no ensino de nível
superior, com as disciplinas de Estágio, Tópicos em Análise do Discurso e Histórias da leitura
e da escrita. As discussões sobre as mudanças das práticas de leitura e escrita e a utilização de
novos instrumentos de registro, criados pelo acelerado desenvolvimento tecnológico de nossos
dias, me levam a pensar sobre o papel da escola na formação dos sujeitos contemporâneos e de
que modo esse papel é exercido. Especificamente, nas aulas de língua portuguesa, que em
muitos espaços e contextos ainda se restringe à repetição das normas gramaticais, ao pretexto
do texto como lugar de identificação das regras sistêmicas de nossa língua (ANTUNES, 2003)
e à estabilização não relativa dos gêneros discursivos (GERALDI, 2010), tenho me
questionado: como ensinar e o que ensinar à nova geração?

As três disciplinas citadas acima foram construídas sob a fundamentação da Análise do
Discurso de origem francesa, considerando ainda os diálogos possíveis com as obras de Bakhtin
e Foucault. Debati e refleti com os alunos da graduação em Letras sobre as práticas vigentes
em sala de aula e os modelos de atividades sugeridos por livros didáticos, dentre outros
suportes. A partir do olhar discursivo, compreendemos em nossos diálogos que o ensino da
língua portuguesa deve priorizar as práticas de leitura e escrita, possibilitando ao aluno a
construção de sua autoria.
A leitura e a escrita possuem suas histórias e se efetivam em determinadas condições
(ORLANDI, 2012). Assim como o espaço em que se realizam, a época histórica e a conjuntura
que a envolve, o tempo destinado às atividades, o cotidiano familiar, as dificuldades ou
facilidades subjetivas, o professor também é uma condição de produção da leitura e da escrita
de seus alunos. Para ser autor, ou seja, para apropriar-se da linguagem de modo coerente,
estilístico e autônomo (GERALDI, 2010), faz-se necessário que ao aluno sejam oferecidas as
devidas condições. Assim, como afirmamos que para formar leitores é preciso que o professor
seja leitor, para formar autores o professor de língua portuguesa deve assumir sua autoria. Nos
cursos de licenciatura, geralmente, embora o volume de leituras e de trabalhos acadêmicos seja
considerável, há que se questionar o incentivo à autoria com estilo próprio. No ambiente
escolar, regularmente à escrita limitamos o papel de registro daquilo que se sabe e ao professor
a restrita função de avaliador ou legitimador.

Leituras discursivas e a construção de disciplinas formativas
No segundo semestre letivo de 2017, enquanto coordenava o Curso de Licenciatura em
Letras: Língua Portuguesa, no Instituto Federal de Goiás, campus Goiânia, assumi o desafio de
oferecer pela primeira vez a disciplina de Estágio em nosso Curso. Pela primeira vez também
eu me apropriava dessa ousada função de formar professores de língua portuguesa.
Durante o planejamento da disciplina de Estágio Supervisionado em Língua Portuguesa
I, com o foco em língua portuguesa enquanto língua materna, retomei minhas leituras,
atividades e planos da disciplina Tópicos em Análise do Discurso, até então ministrada por
mim. A construção do Estágio me possibilitou, e possibilita até hoje, pois não me encontro em
nenhuma disciplina pronta e acabada, a constante visitação de minha memória, passada e
presente.

Enquanto leio os textos como fundamentação teórica para as aulas e observo meus
alunos estagiários em sala de aula, tateando as possibilidades de se posicionarem como
professores de português, revivo minhas salas de aula nas cidades de Aparecida de Goiânia,
Formosa, Goiânia e Senador Canedo. Entre estruturas com boa ventilação e paredes de placa
com rachaduras nos quadros verdes pintados, me fiz professora e analista do discurso. Essas
duas funções jamais poderiam se separar. No entanto, acredito que foi enquanto professora de
Estágio que pude de fato avaliar como a Análise do Discurso completa as minhas práticas de
regência e pode contribuir para a formação de professores.
Duas obras fundamentaram basicamente a primeira oferta do ESLPI (Estágio
Supervisionado em Língua Portuguesa I): Discurso e leitura, da professora Eni Pulcinelli
Orlandi e A aula como acontecimento, do professor João Wanderley Geraldi. A releitura dessas
obras permeou discussões sobre leitura, escrita, autoria e gêneros textuais a partir do olhar
discursivo, considerando as condições de produção das práticas de leitura e escrita em sala de
aula, as condições de produção para a constituição da autoria nas produções textuais dos alunos
e as condições de produção para o trabalho pedagógico com os gêneros discursivos.
Na segunda oferta dessa disciplina, incluímos também a perspectiva do trabalho
pedagógico com projetos, baseada na leitura em Estágio e Docência, das professoras Selma
Garrido Pimenta e Maria Socorro Lucena Lima. A partir de então, os alunos matriculados na
disciplina de Estágio, além de participarem de discussões teóricas, observações nas escolas
parceiras e elaboração e regência de aulas didáticas, passaram a construir, no início de cada
semestre, um projeto de ensino a ser realizado por meio de oficinas com os alunos do ensino
médio do IFG (Instituto Federal de Goiás).
No primeiro projeto, intitulado Leitura e produção textual, os alunos estagiários
selecionaram gêneros discursivos diversos, literários e não literários, para serem trabalhados
nas oficinas. No segundo projeto, em vigência, nomeado Gêneros jornalísticos: relato do eu e
da sociedade, os alunos estagiários optaram por elaborar e reger oficinas sobre alguns gêneros
jornalísticos, construindo ao final um jornal virtual com as produções escritas dos alunos do
ensino médio e dos próprios professores em formação.
A perspectiva do trabalho com projetos e do olhar discursivo sobre as práticas de ensino
e aprendizagem da língua materna no ambiente escolar contribuem para a formação de
professores que não apenas aplicarão conceitos teóricos estudados na academia ou atividades

propostas pelos livros didáticos, plataformas virtuais ou apostilas produzidas por instituições
particulares ou instituições públicas, mas professores que construirão saberes a partir da relação
entre teoria e prática. Não se trata de desconsiderar a enormidade de materiais e informações
que temos a nossa disposição para o trabalho em sala de aula. Mas de formar professores que
sejam pesquisadores de si, do outro e das práticas de escrita e leitura na escola.
A compreensão de que a leitura e a escrita de nossos alunos é fruto de certas condições
de produção, envolvendo os sujeitos, os instrumentos, o contexto social, a conjuntura histórica,
a memória discursiva, as leituras anteriores, o convívio com algumas práticas de escrita e não
outras, dentre outros fatores, exige que esse professor pesquise, observe, anote, analise, projete
suas aulas e demais atividades pedagógicas.
Entre as condições de produção da leitura e da escrita em sala de aula está o professor,
enquanto sujeito participante da relação pedagógica e orientador dos textos que serão lidos, da
forma como serão lidos, quais leituras serão possíveis, quais gêneros discursivos serão
trabalhados em sala de aula, de que maneira a escrita do aluno será valorizada, quais escritas
serão permitidas, de que modo a reescrita estará presente ou não. O professor é condição de
produção da leitura e da escrita de seu aluno, podendo incentivá-lo à leitura polissêmica e ao
desenvolvimento da autoria, ou limitá-lo às leituras parafrásticas e à escrita sem assinatura
autoral.

Escrevendo um projeto: a autoria na escola
As reflexões durante as aulas de estágio e durante as atividades do GEDIFG (Grupo de
Estudos Discursivos do IFG) fomentaram discussões sobre as questões de escrita e autoria em
sala de aula. De modo a sistematizar e aprofundar as problematizações levantadas iniciamos –
os membros do GEDIFG e eu – o projeto de pesquisa A construção da autoria em práticas de
escrita escolares.
No texto A escrita de si, Foucault (1992) compreende o papel da escrita, entre os gregos
antigos e os primeiros cristãos, como participante dos processos de subjetivação e objetivação,
na medida em que, em um procedimento racional, o sujeito se reconhece naquilo que escreve e
se materializa para ser aconselhado pelo outro e dar conselhos também. Embora as práticas
escriturais se modifiquem durante a passagem da humanidade pelo tempo, nossas notações
continuam nos permitindo conhecer a nós mesmos e nos darmos a conhecer pelo outro e o outro.

Se, entre os gregos antigos, a correspondência permitia a narrativa e a notícia de si, hoje,
o acontecimento de si nas redes sociais tomou proporções talvez antes não imagináveis. De
modo semelhante, os hypnomnematas possibilitavam uma memória material das coisas lidas,
ouvidas e pensadas, atualmente um tweet, um status ou uma timeline nos registram todos os
dias em quase todo instante. As diferenças se encontram, sobretudo, no quesito do que seriam
hoje a memória e a verdade.
Outros questionamentos podem ser levantados quando pensamos como e sobre o que
escrevemos. Em 1969, Foucault (2001) debatia com alguns filósofos e psicanalistas franceses
sobre o apagamento do autor ou sobre o princípio ético da escrita contemporânea que é a
indiferença sobre quem fala.
No processo eleitoral brasileiro de 2018 os princípios éticos e morais foram colocados
em jogo ao serem questionadas verdades históricas e notícias falsas, as fake news. Enquanto a
memória e suas formas de registro são colocadas em xeque no mundo virtual, a autoria funciona
de modo diferente de acordo com as especificidades de cada tipologia discursiva. Ora importa
muito quem fala, ora quem fala precisa ser apagado. A autoria se relaciona com a legimitação
ou não dos discursos verdadeiros, com a permissão ou não daquele que diz e sobre o que diz,
com a construção da memória de um sujeito e da memória de um povo, com o reconhecimento
ou o apagamento de si e do outro.
Desse modo, é de extrema relevância pensar como a escrita sobre si, sobre o outro e
sobre a realidade tem sido desenvolvida em sala de aula. Até que ponto, de fato, os alunos
constituem-se como autores de seus textos ou apenas como reprodutores de modelos textuais e
citações de autoridades. Como a aula de língua portuguesa participa da construção dos alunos
enquanto autores que escrevem as suas histórias e as histórias de sua comunidade?
Assim como as práticas de leitura e de escrita possuem suas histórias, os sujeitos
também. A escola, como outras instituições, faz parte da história dos sujeitos em seu
relacionamento com a escrita. As práticas de escrita escolares condicionam os modos de
escrever de cada sujeito e o faz acreditar sobre o que pode escrever e para quem pode escrever.

Mais algumas considerações
Pensar a autoria e a escrita na disciplina de Estágio, em um grupo de estudos e entre os
participantes de uma pesquisa, a partir da perspectiva discursiva, é possibilitar que, na prática,

professores de língua portuguesa atuem como pesquisadores do texto e do discurso na sala de
aula.
O professor de língua portuguesa possui uma responsabilidade muito grande com a
formação do futuro do país. Ele contribui para uma escrita e uma leitura pautadas no uso da
racionalidade estratégica e da criatividade, características da autoria, ou serve de instrumento
limitador da capacidade humana de criar, imaginar, pensar, fruir, decidir.
A Análise do Discurso muito ainda tem para contribuir com a formação de professores.
Longe do que alguns acadêmicos e políticos acreditam, os problemas da escola não são os
mesmos e as respostas não foram dadas. Cada aula é um acontecimento. Ela não se repetirá,
não voltará e continuará respondendo às aulas anteriores e às aulas posteriores. Uma aula marca
um professor e um aluno, marca sua trajetória, sua escrita, sua autoria. Muitas aulas fazem de
nós o que somos hoje.
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Resumo:
Esta pesquisa propõe uma análise dos enunciados que tematizam a voz e a fala pública feminina no
cenário político brasileiro contemporâneo considerando sua inserção em uma longa duração histórica.
Particularmente, interessam-nos os enunciados produzidos pela grande mídia sobre a voz e a fala
pública de Marielle Franco, antes e depois de seu assassinato. Trata-se, portanto, de uma análise dos
discursos sobre a voz e a fala pública que enreda não apenas a esfera política, mas também as esferas
do gênero e da raça. Para tanto, esta pesquisa parte de uma Análise do Discurso derivada das
discussões de Michel Pêcheux, mas que incorpora as contribuições de Michel Foucault e que faz valer,
em grande medida, as publicações realizadas por Jean-Jacques Courtine a partir da década de 80, mais
especialmente a História da fala pública (COURTINE; PIOVEZANI, 2015).
Palavras-chave: discurso; voz; Marielle Franco.

Introdução
Ainda que a noção de história não tenha sido empregada de modo homogêneo ou a salvo
de qualquer turbulência ao longo das três fases pelas quais passou a Análise do Discurso
francesa, é certo que a relação entre discurso e história é a mais crucial relação empreendida
pelo campo. Não por acaso, durante a década de 80, Courtine criticava aquilo que chamou, à
época, de uma perpectiva de gramaticalização do discurso. Segundo o autor (COURTINE,
2006), naquele momento, a Análise do Discurso assistia a um arrefecimento da esfera histórica
em benefício de uma perspectiva exclusivamente linguística, o que representava uma redução,
cada vez mais acentuada, que ia do histórico ao sintático: “redução do histórico ao político, do
político ao ideológico, do ideológico ao discursivo, do discursivo ao sintático” (2006, p. 56).
Para fazer frente a este arrefecimento e reabilitar a espessura histórica dos discursos,
Courtine apontaria a necessidade de uma análise atrelada à pluralidade dos tempos históricos,
à esteira de Braudel (1990), e passaria a publicar, a partir do final da década de 80, uma série
de trabalhos pautados em uma longa duração histórica: Histoire du visage (COURTINE;
HAROCHE, 1988), Histoire du corps (COURTINE; CORBIN; VIGARELLO, 2005), Histoire
de la virilité (COURTINE; CORBIN; VIGARELLO, 2011), História da fala pública
(COURTINE; PIOVEZANI, 2015) e, por fim, Histoire des émotions (COURTINE; CORBIN;
VIGARELLO, 2016).

Diante do exposto, tomando como ponto de partida este penúltimo trabalho – História
da fala pública – este artigo se apresenta com o intuito de investigar, levando em conta uma
espessura história que não se rende à curta duração, as continuidades e rupturas que se pode
entrever na atual construção de enunciados que versam sobre a voz e a fala pública feminina no
cenário político brasileiro. Mais do que isso: pretende-se discutir o papel das mulheres negras,
especialmente Marielle Franco, no estabelecimento de descontinuidades históricas em relação
à voz e à fala pública feminina no ambiente político contemporâneo.

Do orador clássico à multidão
Pelo que foi anteriormente dito, pode-se antever que o modo como emerge e se organiza
o espetáculo político atualmente e, ainda, os discursos que se dão a ver sobre a voz e a fala
pública nesse cenário, são fruto de um processo histórico. Nesse ínterim, interessa-nos flagrar,
ainda que rapidamente, os momentos em que vêm à tona aquilo que Courtine e Piovezani (2015)
chamam de uma sexuação das cenas oratórias, o que, segundo os autores, está construído em
uma continuidade histórica que remonta a uma longa duração. Dessa longa duração, teceremos
breves comentários sobre dois momentos específicos: a idealização oratória construída pela
Antiguidade Clássica e a Psicologia das multidões que surge no século XIX.
Segundo Debordes (1989 apud PIOVEZANI, 2016), é na passagem do período Arcaico
para o período Clássico na Grécia Antiga e, portanto, na passagem de um regime aristocrático
para um regime democrático, que se torna visível uma análise mais acurada dos constituintes
da voz. Se, durante o príodo Arcaico, os discursos sobre a voz estavam pautados em sua
procedência divina, numa abordagem dos poderes e perigos que essa procedência poderia
oferecer, o período Clássico abordará a voz enquanto uma produção humana, fruto de
combinações fonéticas e morfológicas, as quais deveriam ser descritas e analisadas em suas
distintas produções melódicas e rítmicas: trata-se, em suma, da “passagem de uma visão global
da fala para um reconhecimento e uma análise de suas articulações” (DEBORDES 1989 apud
PIOVEZANI, 2016, p. 81).
É nesse cenário que, sendo a voz uma produção humana, será possível flagrar, em
tratados de Retórica, a emergência de normas cujo intuito seria corrigir ou, pelo menos, apontar
possíveis defeitos nos usos da voz e nos exercícos da fala. Quintiliano (2003, XI, 3, 19 e 23
apud PIOVEZANI, 2016, p. 87), ao abordar a necessidade de um cuidado atento em relação à

voz, atesta uma necessária “robustez da constituição corporal, para que nossa voz não seja fina
e estridente, como a dos eunucos, das mulheres e dos doentes”, acrescentando, ainda, que
“aquele que está comprometido com inúmeras obrigações para com seus cidadãos precisa
possuir uma voz robusta e resistente, ao invés de uma flexível e delicada”.
O mesmo discurso encontra materialidade em tratados franceses dos séculos XVII e
XVIII. Cressoles (1620 apud PIOVEZANI, 2016, p. 88) defende que “o maior pecado que
acomete os oradores suaves e delicados, dos quais flui demasiada ternura, é o de que seu corpo
seja efeminado, de modo que sua voz assemelhe-se ao piado das aves”. Dinouart, por sua vez
(1761 apud PIOVEZANI, 2016, p. 88), aponta que o orador deve ter uma voz sã e nítida, isto
é, “que não seja desarmônica, nem seja demasiadamente aguda ou grave ou lenta, embaraçada,
fraca ou efeminada”, uma vez que “os oradores que possuem a voz mole, efeminada, fluida e
demasiadamente composta em seus tons também o são em suas ações”.
O que se pode entrever, portanto, desse período, é uma absoluta alteridade entre as vozes
masculina e feminina: consagra-se a primeira – robusta, resistente, nítida e sã – em detrimento
da segunda – fina, estridente, flexível, desarmônica, fraca e embaraçada. Aqui
constrapõem-se a força viril do orador que fala e vence o tumulto dos auditórios e a
passividade feminina sob a forma cômoda do silêncio; contrastam-se a virtude
masculina da coragem exigida pela parrésia e o vício feminino da bajulação e do
eufemismo; demarcam-se, finalmente, o ideal masculino da voz, que se assentaria na
harmonia firme e viril da fala e que remonta à força dos gritos de guerra e caça, e a
feminidade sedutora do canto, no qual ecoariam a melodia de ninfas e sereias
(COURTINE; PIOVEZANI, 2015, p. 16).

Essa clara oposição teria continuidade no século XIX, tanto no evolucionismo
encabeçado por Darwin – segundo o qual a diferença de timbre e intensidade entre as vozes
masculina e feminina devia-se ao fato de que “em comparação com as cordas vocais de
mulheres e das crianças, as do homem adulto são cerca de terço mais compridas” (DARWIN,
2004 apud PIOVEZANI, 2016, p. 89) – quanto nos discursos que versavam sobre a emergência,
os perigos e a consequente necessidade de controle das multidões no interior das emergentes
sociedades de massa. Partindo da leitura feita por Courtine (2015) de Gustave Le Bon, mais
precisamente de uma obra intitulada Psicologia das multidões, teríamos que
Os estados psicológicos que as multidões manifestam – tais como a impulsividade, a
irritabilidade, a inconstância, os exageros e as simplificações dos sentimentos, a
credulidade... – “são observáveis em seres pertencentes às formas inferiores de

evolução, como o selvagem e a criança”1, e convém acrescentar imediatamente ao
conjunto das formas inferiores a histérica. É exatamente isso o que Le Bon aprendeu
com a lição de Charcot, reinterpretado desta feita à luz do darwinismo social: “As
multidões são, em todos os lugares do mundo, femininas; mas as mais femininas entre
todas elas são as multidões latinas (COURTINE, 2015, p. 266).

Assim, a descrição da multidão – impulsiva, irritada, inconstante, exagerada, simplista
e crédula – terá como respaldo justamente uma teoria evolucionista, no interior da qual ela
figura ao lado das formas inferiores até mesmo a histérica. E mais do que isso: tais traços levam
Le Bon a concluir que as multidões são, fatalmente, femininas. Logo, são impulsivas, irritadas,
inconstantes, exageras, simplistas e crédulas as mulheres. Assenta-se, com isso, um modelo de
dominação sexual que, a despeito de ser arcaico, ofereceria a Le Bon a possibilidade de explicar
a irracionalidade e a imprevisibilidade da multidão: equiparando-a à mulher. “Para o psicólogo
francês ‘a multidão’ é um estado de natureza e esta natureza é feminina” (COURTINE, 2015,
p. 267). Daí, ainda segundo Courtine (2015), a necessidade de seu controle e de um mestre que
possa dominá-la.
Pelo exposto, Courtine dirá que o século XX trabalhará em prol de um fechamento das
massas, isto é, uma contenção daquilo que parecia ingovernável. Para tanto, contudo, uma
condição se coloca de modo irrevogável: a necessidade de um líder que não apenas seja oriundo
da multidão, mas que também fale em seu nome, tendo em vista que a massa não fala, apenas
“vocifera, protesta, geme ou delira – de raiva ou de prazer”. Nessa escolha, a exigência do
gênero: “um homem (jamais uma mulher), fornece as qualidades morais para as multidões e
torna-se um exemplo a ser seguido – tanto em seus comportamentos quanto em suas ações”
(COHEN, 2011 apud COURTINE, 2015, p. 278).

Atualidades
É certo, como bem salienta Piovezani (2016), que, apesar das revoluções
comportamentais pelas quais passamos desde a segunda metade do século XX, não são isoladas
as manifestações conservadoras quando se tematiza o lugar assumido pela mulher no cenário
político ou, mais especificamente, sua voz e seu exercício de fala pública atualmente.
Para além dos expressivos exemplos trazidos pelo autor, destacaríamos, ainda, o livro
Dilmês: o idioma da mulher sapiens, publicado pelo jornalista Celso Arnaldo Araújo em 2015
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(no auge, portanto, das articulações políticas que teriam como desfecho o definitivo afastamento
de Dilma Rousseff da presidência da país). Na descrição da obra, afirma-se que se trata de uma
sátira política que faz uma viagem ao centro do saara cerebral de Dilma Rousseff, na tentativa
de mostrar que havia algo de errado naquele discurso no qual palavras eram despejadas a
esmo. Afirma-se, ainda, que o autor é pioneiro na análise sintática e política da língua falada
pela presidente da República, sendo capaz, portanto, de destrinchar e documentar os
verdadeiros espetáculos de comédia bufa protagonizados pela dramática inaptidão da oratória
de Dilma.
Isto posto, resta evidente a persistente continuidade de um discurso que legitima a
inabilidade feminina para a articulação exigida pela fala pública e, portanto, para ocupar os
lugares de poder oferecidos pelo cenário político. Não por acaso, muitos são os enunciados
produzidos e massificados, atualmente, pelo movimento feminista, relacionados ao direito à
voz: Mulher, solta a tua voz, Deixa ela falar, Não nos calaremos e Não seremos interrompidas
talvez sejam os mais difundidos.
Partindo desse cenário, em que se tem, por um lado, a consolidação de reivindicações
democráticas e progressistas concernentes ao gênero, respaldadas principalmente pelo
movimento feminista e pela teoria queer, e, por outro lado, a continuidade de discursos que
insistem na manutenção da hegemonia masculina e da consequente exclusividade do direito do
homem à voz e aos lugares de fala, respaldada por uma longa duração histórica segundo a qual
é a figura masculina que encarna a razão, a força e a articulação vocal necessária ao controle
dos auditórios e das multidões, pretende-se analisar, ainda que em linhas gerais, os enunciados
produzidos pela grande mídia sobre a voz e os pronunciamentos políticos de Marielle Franco,
a fim de demonstrar o modo como seu assassinato foi determinante no deslocamento promovido
e nas memórias retomadas por tais enunciados.

Marielle Franco
São muitos os enunciados produzidos e difundidos pela grande mídia sobre Marielle
Franco após o seu assassinato, em março de 2018. Não são muitos, no entanto, os enunciados
produzidos e difundidos pela grande mídia sobre Marielle Franco antes de seu assassinato: em
jornais como a Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo, ou em revistas como a Veja e a
Carta Capital, por exemplo, apenas uma rápida menção a Marielle é feita por esta última,

quando da publicação de um livro de que a mesma participara2. A despeito disso, com o seu
falecimento, há enunciados publicados que lembram a atuação da candidata quando de seus
pronunciamentos na Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro. Poderíamos citar, por exemplo,
o pronunciamento da parlamentar no dia 08 de março, lembrado pela Folha de São Paulo dois
dias após sua morte:
No dia 08 de março, Marielle Franco (PSOL) subiu à tribuna da Câmara Municipal
do Rio para um discurso em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Enquanto
ela falava, o vereador Italo Ciba (Avante) se aproximou. – Não vem me interromper
agora, né? O colega estendeu a mão e lhe entregou uma rosa. – Homem fazendo
homice! Meu Deus do céu! Mas obrigada, Italo – disse, brincando. E retomou o
discurso: – As rosas da resistência nascem do asfalto. Recebemos rosas, mas vamos
estar com punho cerrado também, falando do nosso lugar de vida e resistência (Folha
de São Paulo, 16 mar. 2018, grifo nosso).

Outro enunciado, também envolvendo a atuação parlamentar de Marielle, é o vídeo
divulgado pela própria vereadora em agosto de 2017, o qual foi replicado massivamente por
diversas mídias após seu assassinato. Trata-se de uma resposta dada por Marielle, em
pronunciamento, a um colega parlamentar que estaria, supostamente, fazendo piadas com
mulheres lésbicas, bem como com o baixo valor atribuído à fala feminina:
E aí, Marcelo, como eu tenho bom diálogo com você, queria registrar só uma coisa na
sua fala para além da questão com o Messina e com o governo: a minha palavra é a
palavra de mulher, mas vale, não é só palavra de homem que vale não. E outra
coisa: vale mais, inclusive, de que meia dúzia aqui que desce falando gracinha no
elevador pra assessoria com relação às questões do PL da visibilidade lésbica ontem.
Então eu tô te expondo aos microfones – claro que com a anuência da presidência,
que cada um se inscreva pra falar no microfone... Nem fazer piada no elevador, e nem
muito menos achar que a palavra que vai valer aqui é só palavra de homem, que
a palavra de mulher aqui vai valer também (Sessão ordinária da Câmara Municipal
do Rio de Janeiro, 17 ago. 2017, grifo nosso)3.

Pelo exposto, apesar do apagamento de Marielle na grande mídia durante sua atuação
política, os enunciados veiculados após seu assassinato ratificam as verdades atualmente
produzidas sobre uma atuação combativa e de resistência aos discursos hegemônicos. Não por
acaso, os dois excertos aqui expostos nos falam, por um lado, sobre o direito feminino à voz,
na medida em que nos deixa entrever uma dada regularidade na interrupção da fala pública das
mulheres parlamentares (não vem me interromper agora, né?), o que fez com que o enunciado
Mulheres debatem alternativas para a crise política no livro “Tem saída ?”. Disponível em :
<https://www.cartacapital.com.br/politica/mulheres-debatem-alternativas-para-a-crise-politica-no-livro-temsaida>. Acesso em 08 nov. 2018.
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Não seremos interrompidas tenha sido apropriado pelo grupos que se propõem a dar
continuidade às propostas e às reivindicações de Marielle; e, por outro lado, sobre o valor
atribuído a essa voz, tendo em vista que não basta o exercício da fala quando a mesma é relegada
a procedimentos de interdição e exclusão. Para tanto, o enunciado produzido – a minha palavra
é a palavra de mulher, mas vale, não é só palavra de homem que vale não – não apenas afirma
seu lugar de ruptura com os discursos historicamente construídos sobre a fala masculina, na
medida em que supõe uma equivalência de valor entre as falas masculina e feminina, mas
também reconhece, consequentemente, o descrédito atribuído a esta última, marcado
linguisticamente pela conjunção adversativa mas.
Para além dessas irrupções concernentes à atuação parlamentar de Marielle, haveria
ainda os enunciados que caracterizaram sua voz e sua fala pública não mais mediante menção
a fatos anteriores, mas numa perspectiva saudosista em relação à perda da parlamentar e à
comoção nacional provocada pelo fato:

(1) A violência, o terrorismo, pq isso é terrorismo, calou mais uma voz potente e
relevante [...] (Quem, 14 mar. 2018, grifo nosso);
(2) A voz destoante, saliente e crítica da parlamentar foi calada na noite de quarta-feira,
14. (O povo online, 18 mar. 2018, grifo nosso).
(3) Voz vibrante a favor das mulheres, dos negros, dos homossexuais e dos favelados [...]
(Veja, 21 mar. 2018, grifo nosso);
(4) O vigor com que enfrentava esses temas [...] lutava com firmeza por aquilo em que
acreditava [...] (Folha de São Paulo, 16 mar. 2018, grifo nosso);
(5) Acho que foi um ato de ódio contra as mulheres que ousam se levantar, falar alto e
apontar o dedo [...] (Folha de São Paulo, 18 mar. 2018, grifo nosso);
(6) Marielle também tinha algo que era dela: um ímpeto, uma coragem, uma altivez ao
atuar (Carta Capital, 21 mar. 2018, grifo nosso).

Como se pode entrever dos enunciados acima apresentados, a voz de Marielle, em suma,
é descrita como sendo potente, relevante, destoante, saliente, crítica, vibrante e alta. Seu

exercício de fala pública, por sua vez, é descrito como sendo vigoroso, firme, ousado e altivo.
Pelo menos duas análises podem ser feitas a partir dessa descrição. A primeira leva em conta
os enunciados que expõem atuações de Marielle na Câmara dos Vereadores antes de seu
assassinato, do quais pelo menos dois foram aqui expostos. Sobre esses, poder-se-ia atestar uma
descontinuidade no que se refere aos enunciados acima, tendo em vista que, se durante sua
atuação enquanto parlamentar, ainda de posse de sua voz e de sua capacidade de fala, é possível
flagrar tentativas de interrupção ou mesmo de anulação daquilo que ela profere; quando nos
atemos ao que foi dito quando da retomada dessa mesma atuação em decorrência de seu
assassinato e, portanto, quando a vereadora já não podia exercer sua fala pública mediante sua
voz física, os enunciados atestam justamente os atributos positivos dessa voz e dessa fala, cuja
descrição aponta para sua necessidade (relevante) e para sua força (potente, saliente, vibrante,
alta...), acenando a caracterização de algo que não deve e não pode ser detido.
Essa qualificação nos aponta, ainda, para uma segunda perspectiva de análise: aquela
que levaria em conta os enunciados produzidos sobre a voz e a fala pública femininas em uma
longa duração, bem como as memórias que são retomadas na produção dos enunciados atuais.
O que se flagra, na caracterização da voz e da fala de Marielle, é a retomada de uma memória
que remonta ao orador ideal da Grécia Clássica, transmutado, atualmente, não no corpo de um
homem branco, mas no corpo de uma mulher negra. Se encontramos, no orador clássico, uma
oratória que vence o tumulto dos auditórios, que tem coragem, força viril e potência oratória,
em Marielle, por seu turno, encontramos uma atuação que é potente, vibrante, alta, vigorosa,
firma e altiva. Em ambos, encontra-se uma caracterização que se opõe a tudo aquilo que a
Grécia Clássica nos apresentou como sendo necessário combater: a passividade, o comodismo
e o silêncio femininos, além de sua voz fina, flexível e delicada. Marielle é, em suma, após a
sua morte, o orador clássico. Para isso, a despeito dos traços característicos da atuação política
da vereadora e atentando-se à toda construção histórica que lhe antecede, parece contribuir o
fato de que a mesma já não pode fazer uso de sua voz.

Considerações Finais
Com o intuito de analisar os enunciados produzidos sobre a voz e a fala pública de
Marielle Franco, este artigo buscou respaldo na proposta lançada por Courtine referente a uma
análise da longa duração histórica. Partindo dos traços que caracterizaram o orador ideal na

Antiguidade Clássica, pela biologização do gênero na teoria evolucionista e na psicologia das
multidões do século XIX, bem como pelas continuidades que esses discursos ainda apresentam
na atualidade, foi possível compreender o jogo de forças e a instauração das resistências que se
estabelecem quando nos debruçamos, por um lado, sobre os enunciados que retratam a atuação
de Marielle em vida e, por outro, com os enunciados que a mencionam após seu assassinato, no
interior de uma grande comoção nacional. Se, mediante sua voz e seu exercício de fala pública,
uma série de procedimentos se apresentam na tentativa de calá-la, após sua morte,
salvaguardados sob a impossibilidade de reavê-la, os enunciados transmutam Marielle no ideal
do orador clássico, filiando-se a uma memória que, a despeito de encontrar-se em uma longa
duração e de ser cotidianamente reativada em prol da voz e da fala masculina, não é
recorrentemente atribuída à voz e fala pública feminina. Ou devemos crer que essa mesma
caracterização seria atribuída às demais mulheres negras que se encontram, hoje, em atuação
parlamentar?
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Resumo:
Este estudo objetiva discutir e analisar, discursivamente, sob o viés Foucaultiano e Deleuziano, a
relação entre poesia e infância, devir-criança e literatura, com foco nos livros "Poeminhas pescados
numa fala de João", de Manoel de Barros, e "Frases do Tomé aos três anos", de Arnaldo Antunes. O
presente trabalho será fundamentado teoricamente em obras de pesquisadores como Deleuze (2011),
Fernandes Júnior (2014), Fernandes (2012), Foucault (2016) e Silva (2011), além de outros estudiosos.
A metodologia adotada será de leitura comparativa e analítica, buscando analisar essa “zona de
vizinhança” e a construção do devir unindo a criança e o adulto em um processo de dupla captura.
Almeja-se que resulte na reflexão sobre o conceito devir-criança como vetor de força da poesia e de
subjetividade, na problematização do conceito “infância” para além da faixa etária e na ampliação do
conhecimento sobre Poesia Brasileira Contemporânea.
Palavras-chave: Devir-Criança; Discurso; Infância.

Introdução
Em relação ao contemporâneo, e, mais especificamente, sobre a Poesia Brasileira
Contemporânea, esta é colocada em oposição à poesia moderna, já que não há a conservação
da “tradição da ruptura”, mas o esvaziamento da perspectiva de futuro (PAZ, 1993, apud
SILVA, 2011, p. 1). É nessa tendência da multiplicidade e da criatividade poética e estética que
nos direcionamos a dois renomados poetas brasileiros1: Manoel de Barros e Arnaldo Antunes.
Ambos os escritores recorrem a uma estética diversificada, da indagação do eu, das
possibilidades de reflexão da vida e do mundo, da utilização de ilustrações rupestres simultânea
às suas poesias escritas, das escolhas lexicais variadas e específicas, entre outros aspectos que
consolidam a poética como ímpar no âmbito literário brasileiro. Suas obras são classificadas,
maioritariamente, como não destinadas ao público infantil e, mesmo assim, muito utilizadas em
escolas, visto que Barros e Antunes recorrem a peripécias e a um léxico que dialoga com a
infância, que produz efeitos de sentido próprios da imagética e da recuperação de sensações a
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Sobre a conjuntura a que se inscreve a infância na Poesia Brasileira, consultar Silva (2017).

permearem o “criançamento”2 da linguagem. É acerca desse aspecto de aproximação com o
tema da infância que desenvolveremos o presente estudo, por meio de uma metodologia de
leitura comparativa, entre Antunes e Barros, pois acreditamos que tais autores não replicam ou
coletam as falas das crianças, mas sim, que utilizam a constituição de zonas de vizinhança com
a infância como recurso de força para a criação poética. Para tanto, selecionaremos e
analisaremos textos dos livros Frases do Tomé aos três anos, de Arnaldo Antunes, e Poeminhas
pescados numa de João, de Manoel de Barros, com o objetivo de localizar a construção desse
diálogo com a infância, fora da lógica da faixa etária ou etapa evolucionista.
O primeiro livro refere-se a pequenos textos ditos pelo filho do poeta na idade de três
anos, recolhidas e ilustradas pelo pai; o segundo indica que poemas foram “pescados” por
Manoel de Barros através de falas de João, seu irmão, quando criança. Estamos, então, diante
de dois livros produzidos, teoricamente, a partir de falas de crianças, recolhidas por dois poetas
e transpostas para o formato livro, que passam a figurar com a assinatura de autor de dois poetas
conhecidos no circuito literário brasileiro. Em ambos os livros, temos falas de crianças
acompanhadas de ilustração, cuja força poética nos direciona para um dado recorrente na
poética desses autores: o diálogo com a infância. Portanto, objetiva-se compreender de que
maneira se estabelece a relação poesia e infância na obra de Arnaldo Antunes e Manoel de
Barros, observando em que medida o conceito devir-criança funciona como uma estratégia
discursiva capaz de aproximar o brincar da criança e o criar do artista, além de construir uma
zona de vizinhança entre poesia e infância.

Abordagem de pesquisa frente aos conceitos Deleuzianos e Foucaultianos
Para que fossem feitas a comparação e a análise, apoiando-nos na disciplina de Análise do
Discurso Foucaultiana, doravante AD, das poéticas de Barros e Antunes, mediante o corpus
constituído das específicas obras, correspondentes aos autores respectivamente, Poeminhas
pescados numa fala de João e Frases do Tomé aos três anos, foi adotada uma metodologia
baseada na leitura comparativa e analítica, por acreditarmos que esses autores não imitam a fala
das crianças, mas sim, constituem zonas de vizinhança com a infância. É de leitura comparativa,
já que foram feitas leituras de outras obras como Poesia Completa (2010), Gramática
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Expositiva do Chão (Poesia quase toda) (1990), de Manoel de Barros, Como é que chama o
nome disso (2006) e As coisas (1992) de Arnaldo Antunes, bem como outras obras dos referidos
autores e de pesquisadores de suas poéticas. Por outro lado, é analítica, uma vez que nos
propomos a analisar discursivamente, sob o viés Foucaultiano e Deleuziano, os enunciados
identificados e julgados por nós, através das recorrências que mais se aproximam do conceito
de devir-criança, importantes exemplos de constituição das zonas de vizinhança com a infância.
Recortes das obras que, a um só tempo, permitem-nos demonstrar que, por mais que alguns
desses livros sejam destinados para o público infantil, por critérios editoriais e por estudiosos
da Educação, eles não pertencem exclusivamente a uma faixa etária. Pelo contrário, são obras
poéticas acessíveis e destinadas a todo público leitor, de qualquer idade.
No que se refere à estética literária e produção de subjetividade próprios das obras de
Barros e Antunes, estão fortemente marcadas, em suas produções poéticas, o brincar com as
palavras, com a escolha dos itens lexicais que virão a compor suas poesias, bem como a
musicalidade, alusão à infância, o questionamento do eu, do mundo e das coisas. Suas
experiências também marcam a força poética dos escritores, já que, segundo Larrosa (2006,
p.47), o escritor “não inventa, não desmascara, nem descobre”, e, para que ele faça “justiça a
essas experiências, para não traí-las, tem-se de silenciar o convencional e dar a máxima pureza
à linguagem”. Acreditamos então, que os campos em questão ampliam seu “campo de leitura”
e iniciam novos “gestos de interpretação” no que diz respeito aos estudos da linguagem, em
suas diversas manifestações (FERNANDES JUNIOR, 2014, p. 163), e que, ainda sobre a união
dos Estudos Literários e da disciplina de AD, Fernandes Junior (2014, p. 164) completa:
Nesse sentido, a AD e os Estudos Literários mobilizam conceitos e propostas de
análise, cada qual ao seu modo, oriundos de teses foucaultianas, sobretudo quando
passam, por exemplo, a problematizar a articulação entre linguagem e história, texto
e outros textos, o texto e sua articulação entre linguagem história, texto e outros textos,
o texto e suas condições de produção, e a literatura enquanto espaço de materialização
de diferentes discursos.

Assim, por levarmos em consideração que essas obras são marcadas por enunciados,
e que, consequentemente, constituem o discurso, sobre esse conceito inicial, é válido ressaltar
que, para nós o discurso é “[...] aquilo ao qual o homem cede, que o conduz em sua superfície
translúcida, que age e pensa por ele, que dita os enunciados necessários e autoriza os enunciados
possíveis (ROUANET et al., 1996, p. 13-14 apud FERNANDES, 2012, p.17). Sobre a
concepção de enunciado, Foucault (2016, p. 105) entende tratar-se de:

[...] uma função de existência que pertence, exclusivamente, aos signos, a partir da
qual se pode decidir, em seguida, pela análise ou pela intuição, se eles “fazem sentido”
ou não, segundo que regra se sucedem ou se justapõem, de que são signos, e que
espécie de ato se encontra realizado em sua formulação (oral ou escrita).

Desse modo, partiremos do princípio de que o discurso está repleto de sequências
enunciativas, nas quais podemos verificar, mediante análises, os pontos de contradições e
replicações do próprio sujeito, advindas do meio social em que está inserido etc. Para Foucault,
citado por Fernandes (2012, p. 16), “a noção de discurso implica considerar as condições
histórico-sociais de produção que o envolvem e determinam-no”. Logo, o discurso, perpassado
pela exterioridade à língua, está relacionado diretamente aos fatores sociais e históricos, que
permitem seu aparecimento em tal momento, e o fato de ser proferido por tal sujeito e não
outros. No que diz respeito ao sujeito, este, “é constituído por discursos historicamente
produzidos e modificados; assim como o discurso, o sujeito está em constante produção, é
marcado por movências e é constituído por discursos” (FERNANDES, 2012, p.16).
Outro tema indispensável a ser tratado adiante é o conceito de “Devir”, difundido por
Deleuze e Guattari (1997b), o qual afirmamos estar presente nas poéticas dos autores em sua
modalidade “devir-criança”, já que defendemos a hipótese de que há a construção desse devir,
agindo como vetor de força poética e de problematização da infância mais à frente da condição
de faixa etária. Nesse sentido, identificamos a infância como potência criadora, constitutiva da
poética de ambos, que reinventa, cada qual a seu modo, a linguagem, a poesia e a
subjetividade. Essa aproximação ocorre e pode ser identificada ao levarmos em conta a
percepção da criança sobre o mundo: as diversas maneiras de interpretá-lo, de reinventá-lo e
questionar os padrões, signos linguísticos e explicações já estabelecidos. Para Deleuze (2011,
p. 83) “a criança não para de dizer o que faz ou tenta fazer: explorar os meios, por trajetos
dinâmicos, e traçar o mapa correspondente. Os mapas dos trajetos são essenciais à atividade
psíquica”. E é exatamente essa exploração dos meios que ocorre nos recortes por nós coletados.
Os autores exploram o maior número de possibilidades possível de observar-se o mundo e as
coisas, deixam de lado a percepção automática e conformada do adulto sobre o que já é
conhecido. Por assim ser, as obras escolhidas serão analisadas a partir dos enunciados poéticos
por nós coletados, buscando externar a constituição, nas obras, de zonas de vizinhança com a
infância, essa forte relação com o estado do eu criança, sem a faixa etária em seu sentido literal,
mas com as sensações, e perspectivas de vida e de mundo vivos em suas poéticas.

A construção das zonas de vizinhança com a infância em Manoel de Barros e Arnaldo
Antunes
Partindo para as análises discursivas, é válido evidenciar a força poética da obra dos autores
supracitados. Nela, podemos compreender como é caracterizada a pluralidade de trajetos
possíveis em sua dimensão poética, partindo do princípio da criação como fonte de inspiração
e trabalho com a linguagem, e da imagética como fonte dessa criação, na percepção de mundo
aflorada e criativa. Assim, todas as possibilidades imagináveis do eu, dos processos de
constituição do sujeito, podem estar presentes nas construções poéticas de Barros e Antunes.
Acerca dessa pluralidade e multifaces de suas poéticas interligadas à presença do devir, Deleuze
(2011, p.90) explica que “toda obra comporta uma pluralidade de trajetos que são legíveis e
coexistentes apenas num mapa, e ela muda de sentido segundo aqueles que são retidos. Esses
trajetos interiorizados são inseparáveis de devires.”
É sobre esse viés que reafirmamos a hipótese de que esses autores não pretendem
escrever como as crianças, mas sim, captar suas percepções e evidenciar que há um ponto único
que transcende o estado de ser adulto ou ser criança. Iniciamos nossas análises pelo livro
Poeminhas pescados numa fala de João, de Manoel de Barros, que explicita a temática
ribeirinha em toda a obra, a partir de enunciados que circundam e fazem parte desse ambiente
e sociedade constituinte, desde o item lexical presente no título “pescados”, até suas ilustrações
e poemas ligados à água, aos peixes, à pesca etc. Partiremos, então, do pressuposto de que a
produção de subjetividade, nesta obra, sugere que a posição do sujeito discursivo se inscreve
no discurso ribeirinho, revelando, então, percepções sociais e históricas deste sujeito, e que, por
assim ser, permite que enunciados relacionados a essa temática, sejam possíveis e ocorram. A
partir dessas informações, coletamos a seguinte poesia (Figura 1):

Excerto recortado do livro Poeminhas pescados numa fala de João, de Manoel de
Barros

Figura 1: Página 13 e 14 do livro Poeminhas pescados numa fala de João, de Manoel de Barros.

Os processos de subjetivação presentes no excerto acima dizem respeito a um sujeito
singular que se identifica com os processos identitários dos sujeitos nativos de uma região
ribeirinha, origem da qual esse sujeito tanto se orgulha e admira. O enunciado “Escuto o meu
rio” evidencia a posição sujeito da voz poética, e anuncia, por meio do pronome possessivo
“meu”, sua inclusão no discurso e o pertencimento do rio a si próprio. Adiante, ao
metaforicamente dizer que o rio “é uma cobra de água andando por dentro do meu olho”3, o
discurso mostra a maneira com que esse sujeito vê as curvas feitas pelo rio, a forma com que
as águas correm por essas curvas e refletem em seus olhos. Podemos dizer que é como se seus
olhos fossem o espelho por onde reflete a imagem das curvas desse rio, logo, como se seus
olhos fossem a própria cobra d’água.
O devir-criança se faz presente a partir dessa perspectiva de reflexão sobre algo que,
para muitos adultos, é apenas um rio com muitas curvas, geograficamente comum. É nessa
reflexão criativa e metafórica que há o encontro, a construção de zonas de vizinhança com a
infância. O questionamento das formas pré-estabelecidas do mundo; o que para muitos é apenas
mais uma imagem, para o poeta e para a posição sujeito em questão, é uma construção complexa
da natureza, que se aproxima e pode ser definida por comparação a outro acontecimento, como
foi feito acima (as curvas do rio = a cobra d’água). A estética, a desconstrução do comum e as
possibilidades de criação de Barros podem ser representadas em toda a obra do poeta, bem
como foi feito neste poema. Dessa maneira, levando em consideração essas características que
compõem a poética barreana, depreendemos que não são quaisquer olhos que veem a imagem
retratada no excerto de tal maneira, são olhos criativos que se aproximam aos modos de ver e
3

A imagem que retrata o rio associado a uma cobra está presente, também, na obra intitulada Memórias inventadas
(2008), de Manoel de Barros.

dizer de uma criança. Logo, nos deparamos com o criar de um poeta, cuja força poética se faz
presente na maneira com que se captura e se compreende os acontecimentos. É neste contexto
que se cria uma zona de vizinhança com a infância, já que há reflexão de um fenômeno da
natureza, explicado de maneira tão criativa e singular, num ponto de encontro único entre o
discurso do poeta com o da criança. Nesse sentido, o criar do poeta/artista dialoga com o brincar
da criança, instaurando um processo que, em uma primeira leitura, poderia ser classificada
como infantil; por outro lado, a infância aparece como potência criativa, da qual o poeta, tal
como criança, se alimenta para a escrita poética. Também não poderíamos deixar de relacionar
tal escrita com a ilustração simultânea, presente em todas as páginas do livro.
Nesse caso, os desenhos também se aproximam da imagética e da criatividade ao criar
a serpente, com formas distorcidas da realidade, unidas à imagem nítida do rio, que também
remetem ao brincar com os traços. Em toda a obra essa aproximação acontece, pois assim são
feitas as poesias, e, consequentemente, produzidas tais sensações no leitor, seja ele criança ou
adulto. E é sobre essa reflexão, sobre as sensações recebidas pelo leitor, que fazem esses livros
serem indicados para todas as faixas etárias, e não somente leituras efetuadas dentro das salas
de aulas de uma escola, assim como algumas obras são selecionadas por corpos editoriais a
serem utilizadas em Instituições de Ensino. São representações do mundo, cada indivíduo
interpreta-as de maneira ímpar, visto que há interferências de sua própria subjetividade, o que
lhe condiciona a ocupar determinadas posições sujeito.

Excerto recortado do livro Frases do Tomé aos três anos, de Arnaldo Antunes

Figura 2: Página 26 do livro Frases do Tomé aos três anos, de Arnaldo Antunes.

Os pensamentos do sujeito discursivo, ou seja, desse eu poético que assume um
posicionamento no poema, permeiam a transposição de sua moradia comum, numa floresta. A
sensibilidade do barulho da água remetendo à paz e à tranquilidade da natureza, fato este não
presenciado no meio urbano. De onde vem a água? Este é um questionamento comum feito por
nós quando crianças, afinal, a água é um elemento da natureza, historicamente, curioso, fonte
de muitos estudos. O fato de esse sujeito indagar-se “furando um buraquinho no seu jardim” e
colocar água tentando fazer com que ela ali permaneça tal qual um lago, vai ao encontro da
criação das zonas de vizinhança com a infância, a partir do criançamento da linguagem e dos
processos de subjetivação. Processos esses que nos permitem depreender que a posição a que
pertence este sujeito no enunciado, é de um sujeito urbano, de um sujeito que não possui tantas
relações com a natureza, assim como na obra de Manoel de Barros, mas que a questiona com a
sensibilidade criacionista de um poeta e de uma criança. Os termos lexicais, observados por nós
enquanto enunciados, também, variados e singulares, marcam a obra de Arnaldo Antunes, e
reforçam seu criar poético e vetor de força poética no brincar com as palavras e com as coisas,
das crianças e com as crianças. É preciso compreender, a partir das análises, que a subjetividade
causada pelos jogos com as palavras, pelas ilustrações rupestres e destorcidas presentes em sua
obra, atingem não somente o público infantil, como o público de qualquer faixa etária.
Assim sendo, a obra de Antunes faz uso de suas experiências como ser humano,
criança, adulto, escritor, trabalhador e outras inúmeras posições sujeito possíveis para criar suas
poesias. Se produz poesia com falas que se tem em dado momento. Mostra que não há mais no
meio poético um molde estabelecido a ser seguido, é preciso romper com essas concepções. O
poeta faz jus a esse pensamento, já que, ao criar pontos que entrelaçam a infância com sua força
poética, produz devir-criança, faz com que sua poesia esteja repleta de indagações, reflexões e
sensações criativas, surpreendentes a percepções enrijecidas do leitor. Diferencia-se da poética
barreana ao abordar temas urbanos, problematizar questões pertencentes a essa esfera que, por
si, é turbulenta, complexa e faz parte do cotidiano da maioria das pessoas. Outro recurso
empregado, que corrobora a construção das zonas de vizinhança com a infância, é o recurso
linguístico intitulado “onomatopeia”, identificado no último período, no enunciado “[...] a gente
vai ouvir um barulhinho assim: pum, pum, pum, que vai ser o elefante pisando na grama”
(grifo nosso). Esse recurso é recorrentemente utilizado nas falas das crianças, nos momentos

em que elas explicam ou relatam algum acontecimento, e, na poética de Antunes, está sendo
empregado como forma de aproximação com esse linguajar acriançado.

Considerações finais
Por se tratar de obras literárias que detêm características linguísticas, literárias e
percepções imanentes à infância, unidas a desenhos gráficos ou manuais, podemos encontrar
alguns desses exemplares destinados a escolas, mais especificamente, ao ensino infantil. E
assim como nos propomos, inicialmente, a pensar na seguinte questão: a quem se interessava
tal classificação? Ao longo da pesquisa que efetuamos4, e deste estudo em particular, pudemos
perceber que os poetas não destinam suas obras a um público x ou y. Pelo contrário, sua poética
tem alcance amplo e diversificado, e, por isso, não tem um público alvo determinado. Não
podemos deixar de mencionar que algumas de suas obras, ao serem republicadas, ganham,
através da editora, alguns artifícios que atraem olhares curiosos, por serem a elas adicionadas
capa dura, tamanho maior, e cores mais vivas ainda. Esse fato faz com que, supostamente,
algumas pessoas acreditem que os livros são destinados às crianças, mas essas adaptações não
trazem nenhuma alteração no texto, na poesia dos autores, logo, trata-se da mesma produção
literária, como é o caso do livro Memórias inventadas para crianças (2011) e Exercício de ser
criança (2017), ambas de Manoel de Barros. Ou, no caso de poemas de Arnaldo Antunes, que,
inicialmente publicados em livros sem indicação infantil ou juvenil, foram incorporados em
obras (livros ou discos) destinadas às crianças. Esse movimento de classificação e indicação de
faixa etária a um público leitor específico, além de ser uma estratégia editorial, é também um
vetor de força poética e discursiva que se faz presente nas obras, dado que possibilita essa
abrangência editorial.
A poesia é, portanto, mais que estética e artifícios linguísticos metrificados, é a
percepção variada do mundo e de tudo que nele se insere. É a emissão de sensações, sentimentos
e aspirações, é recriar todos os dias, retomar sensações já esquecidas. Manoel de Barros e
Arnaldo Antunes fazem, a partir do brincar com as palavras, do criançamento da linguagem e
de suas próprias experiências, uma poética que alcança todos os públicos, que atinge qualquer
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O presente estudo é um desdobramento de uma pesquisa já concluída de Iniciação Científica, parte do Projeto de
Pesquisa intitulado Representações discursivas da infância na produção poética de Arnaldo Antunes e Manoel de
Barros.

percepção e proporciona as mais variadas interpretações. Sendo assim, ambos, mesmo
situando-se em determinada época e contexto literário, conectam-se a outros. Arnaldo Antunes,
por exemplo, é destaque no que se refere à união da poesia com instrumentos musicais,
tornando-a uma canção e vice-versa.
As poéticas de Barros e Antunes, baseadas no devir como vetor de força poética,
contemplam a natureza, as coisas, o cotidiano e o ambiente urbano, ou seja, brincam com as
percepções de tudo que constitui o mundo. Esse ponto de entremeio entre a criança e o adulto
é capaz de produzir discursos que, por meio dos processos de subjetivação, evidenciam um
sujeito singular, constituído por inúmeros outros enunciados, produto do meio em que vive. Ao
mesmo tempo, a literatura desses poetas abre portas para a imaginação, para a criatividade e
para capturas de imagens tão ricas e simples ao mesmo tempo. Ricas por terem uma grande
carga de reflexão e analogias, itens lexicais diferenciados etc, e simples, por abordarem
momentos comuns do dia-a-dia do homem e da natureza, mas que, por vezes, passam
despercebidos por ele frente à rotina mecânica e repetitiva. Os sujeitos discursivos ali inseridos
emergem de um contexto particular, do discurso e pelo discurso, todos perpassados por
processos de subjetivação, que os permitem assumir uma posição ou outra. Por sua vez, a
infância não se prende à faixa etária em seu sentido literal. É representada, aqui, como
inspiração para o criar da poesia, e é, nessa relação tão intensa, que zonas de vizinhança com a
infância são constituídas nas obras estudadas. Esses autores não se propõem a imitar ou a
escrever como as crianças, mas sim, se inspiram em suas falas e em suas próprias experiências
para fazer poesia, uma poesia que é capaz de unir a criança e o adulto em um processo de dupla
captura.
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Resumo:
Este artigo apresenta breves considerações sobre uma pesquisa em nível de mestrado que se encontra
em estágio incial de desenvolvimento. Pesquisa essa, inserida e amparada nos/pelos estudos discursivos
foucaultinos, que tem como objetivo investigar quais discursos e quais verdades sustentam a
visibilidade dada pela mídia a determinadas cantoras sertanejas e a invisibilidade de outras cantoras
da música popular brasileira. Investigação essa a qual se pretende realizar por meio de análise
arqueogenealógica dos enunciados produzidos pela mídia em relação a essas cantoras. Nesse sentido,
o corpus desta pesquisa se constituirá pela análise documental do gênero em questão. Estando
amparada nos estudos discursivos focaultianos, dentre as concepções teóricas que embasarão esta
pesquisa, encontram-se os estudos de Foucault sobre poder, verdade e sujeito.
Palavras-chave: Visibilidade; Discurso; Subjetividade

Introdução
Foi possível observar, mais especificamente a partir de 2016, a presença de algumas
cantoras da música sertaneja nos mais diferentes suportes midiáticos. Neologismos como
feminejo e palavras como empoderamento passaram a fazer parte de todo um conjunto
enunciativo a respeito dessas mulheres: reportagens, notícias, comentários nos mais diversos
sites, blogs e redes sociais. Sendo uma das reinvindicações dos grupos feministas uma maior
diversidade de mulheres nos meios de comunicação, não foi de se estranhar a euforia com que
tantas pessoas (mulheres principalmente) celebraram a visibilidade dada pela mídia nacional às
cantoras da música sertaneja, um gênero musical marcado por uma predominância de vozes
masculinas. Nunca antes cantoras sertanejas como Roberta Miranda, as irmãs Galvão ou mesmo
Paula Fernandes estiveram sob tantos holofotes.
Observar os enunciados produzidos pela mídia nacional em relação a essas mulheres,
levou-nos aos seguintes questionamentos: em que medida tais enunciados colaboram para a
produção de determinadas verdades? Quais relações de poder estão postas nessas verdades?
Como e por que determinadas cantoras ganham visibilidade na mídia brasileira e outras não?
Quem é, para a mídia, a empoderada da música popular brasileira e por quê? E passamos a nos

perguntar se não seria relevante à análise do discurso olhar para o que parece, a princípio, uma
conquista feminina, para aquilo que é reverberado na mídia nacional tão enfaticamente.
Acreditamos que sim. É fato que a mídia tem se tornado objeto privilegiado da análise do
discurso. Isso porque as pesquisas têm-na revelado um dispositivo privilegiado de produção de
verdades (FISCHER, 2001). Gregolin afirma “que nunca se diz nada por dizer, porque o simples
fato de dizer já insere o dito no fluxo da história e dos poderes” (GREGOLIN, 2001, p. 22-23).
Sendo assim, entendemos ser historicamente relevante investigar quais discursos e quais
verdades sustentam a visibilidade dada pela mídia a determinadas cantoras de música sertaneja,
bem como investigar a invisibilidade de outras cantoras da música popular brasileira, uma vez
que produções de verdade e relações de poder podem sustentar tanto o lugar da visibilidade
quanto da invisibilidade.
Acrescentamos, ainda, que pesquisar a visibilidade dada às cantoras de música popular
na mídia brasileira se pauta na concepção de que “o que é específico da mulher, em sua posição
tanto subjetiva, quanto social é a dificuldade que enfrenta em deixar de ser objeto de uma
produção discursiva muito consistente a partir da qual foi sendo estabelecida a verdade sobre a
sua ‘natureza’” (FISCHER, 2001, p. 591 – grifo da autora). Nesse sentido, investigar a
visibilidade dada a determinado grupo de mulheres é, a nosso ver, socialmente relevante, já que
a visibilidade proporcionada pela mídia se dá de maneira discursiva e, de maneira discursiva,
verdades podem ser produzidas. E a produção discursiva se apóia em algumas verdades.
Essas verdades, por sua vez, podem legitimizar e difundir discursos machistas,
homofóbicos,

xenofóbicos,

que

podem

preconizar,

mesmo

que

sutilmente,

uma

heteronormatividade, modos ideais de ser e de se constituir enquanto sujeito. Sendo a mídia,
conforme já mencionamos, um dispositivo privilegiado de produção de verdades (FISCHER,
2001), de produção social de sentidos (GREGOLIN, 2007), é preciso um olhar crítico frente ao
que, aparentemente, parece tão positivo como o chamado empoderamento feminino na música
sertaneja brasileira. Ademais, o cenário político atual parece estar delineando tempos de
apreensão e de luta. Escrever é, a nosso ver, um ato político. E se esse ato se estabelece em
meio a possíveis perdas sociais e educacionais, escrever é, também, um ato de resistência.
Nossa pesquisa encontra-se, ainda, em estágio inicial de desenvolvimento. Dessa feita,
apresentamos, na próxima seção, algumas breves considerações a respeito dos primeios passos
do caminho teórico e metodológico que pretendemos traçar.

Os passos primeiros do caminho teórico e metodológico que se pretende traçar: breves
considerações
Consideramos relevante apresentar – por ser um termo central em nossa pesquisa –
primeiramente, o conceito de visibilidade com o qual estamos dialogando. Conceito esse,
tomado a partir das reflexões de Deleuze sobre os estudos de Foucault:
As visibilidades não se confundem com os elementos visuais ou mais geralmente
sensíveis, qualidades, coisas, objetos. Foucault constrói a esse respeito uma função
tão original quanto a do enunciado. É preciso rachar as coisas, quebrá-las. As
visibilidades não são formas de objetos, nem mesmo formas que se revelariam ao
contato com a luz e com a coisa, mas formas de luminosidade, criadas pela própria
luz e que deixam as coisas, os objetos subsistirem apenas como relâmpagos,
reverberações, cintilações (DELEUZE, 2005, p. 61-62).

Pelo que se depreende acima, ao tratar da visibilidade dada às cantoras de música
sertaneja na mídia nacional, entendemos que não basta verificar a presença dessas cantoras nos
variados meios de comunicação, mas, sim, de compreender, assim como aponta Deleuze
(2005), as formas de luminosidade da mídia em relação a essas mulheres. Ou melhor dizendo,
entendemos ser necessário verificar de que forma os enunciados são construídos e que discursos
eles revelam, desvelam e reproduzem. Assim, nossa pesquisa tem se movido, numa primeira
investida, na direção de verificar quais discursos e, logo, quais verdades sustentam a
visibilidade dada pela mídia a determinadas cantoras sertanejas e, em contrapartida, verificar a
invisibilidade de outras cantoras da música popular brasileira, procurando explicitar a rede
enunciativa que liga os dois grupos de cantoras a uma subjetividade normativa e normalizadora
de mulher. Dessa forma, pretendemos refletir sobre as produções de verdade e as relações de
poder que sustentam tanto o lugar da visibilidade quanto da invisibilidade que é destinado às
mulheres cantoras no Brasil.
Para alcançar tais objetivos, nosso trabalho tem se pautado, inicialmente, na relação
que Michel Foucault estabeleceu sobre poder, verdade e sujeito. Em Microfísica do poder, o
filósofo faz algumas considerações sobre a verdade e sua relação com o poder
Por verdade, não quero dizer “o conjunto das coisas verdadeiras a descobrir ou a fazer
aceitar”,mas o “conjunto de regras segundo as quais se distingue o verdadeiro do falso
e se atribui ao verdadeiro efeitos específicos de poder”; entendendo-se também que
não se trata de um combate “em favor” da verdade, mas em torno do estatuto da
verdade e do papel econômico político que ela desempenha (FOUCAULT, 2007, p.
13 – grifos do autor).

Para Foucault, àquilo que é tido como verdade, como verdadeiro, é atribuído efeitos
específicos de poder. Vale ressaltar que Foucault não concebe o poder como algo do qual detém
o Estado ou as instituições. Para ele, o poder circula, seu funcionamento se dá e se exerce em
rede. E por isso, os indivíduos podem exercê-lo, bem como sofrer as ações do poder sobre eles
(FOUCAULT, 2007).
O filósofo fala, portanto, de relações de poder. Para ele, aquilo que se define como
uma relação de poder “é um modo de ação, sobre ações eventuais, ou atuais, futuras ou
presentes” (FOUCAULT, 1995, p. 243). O autor afirma ainda que não se trata de reconhecer as
relações de poder como relações de violência ou de opressão. A relação de poder se estabelece,
sobretudo, sobre indivíduos ativos (FOUCAULT, 1995).
Nesse sentido, “o poder não é da ordem do consentimento; ele não é, em si mesmo,
renúncia a uma liberdade, transferência de direito” (FOUCAULT, 1995). Foucault acrescenta
que o termo conduta, talvez, seja um dos melhores para se definir aquilo que se dá nas relações
de poder. O exercício de poder seria uma condução de condutas. Está na ordem do governo.
Governo, segundo ele, que deve ser tomado na amplitude que a palavra abarca, tal qual como
era compreendida no século XVI (FOUCAULT, 1995). O governo, nesse século, segundo o
filósofo “não se referia apenas às estruturas políticas e à gestão dos Estados; mas designava a
maneira de dirigir a conduta dos indivíduos ou dos grupos: governo das crianças, das almas,
das comunidades, das famílias, dos doentes” (FOUCAULT, 1995, p. 244).
O poder concebido e estudado por Michel Foucault não deve ser buscado naquele que
escraviza, naquele que oprime de tal forma que não possa sequer gerar resistência. O poder
estudado por ele é, ao contrário, aquele em que a resistência pode ser estabelecida. Onde há
poder há resistência, conforme pode-se perceber pela citação, a seguir:
Quando definimos o exercício de poder como modo de ação sobre a ação dos outros,
quando as caracterizamos pelo “governo” dos homens, uns pelos outros – no sentido
mais extenso da palavra, incluímos um elemento importante: a liberdade. O poder só
se exerce sobre “sujeitos livres”, enquanto “livres” – entendendo-se por isso sujeitos
individuais ou coletivos que têm diante de si um campo de possibilidades onde
diversas condutas, diversas reações e diversos modos de comportamento podem
acontecer. (FOUCAULT, 1995, p. 244 – grifos do autor)

O filósofo fala, portanto, de micropoderes, das relações estabelecidas entre os sujeitos,
da condução da ação dos sujeitos sobre os outros. Assim, podemos pensar nas relações de poder
estabelecidas entre homens e mulheres, pais e filhos, professores e alunos etc. segundo o

estudioso, o objetivo de todo o seu trabalho foi o de analisar o sujeito, analisar de que forma os
sujeitos assim se tornam. Para ele, “enquanto o sujeito humano é colocado em relações de
produção e de significação, é igualmente colocado em relações de poder muito complexas”
(FOUCAULT, 1995, 232).
Em relação à verdade, Foucault considera que ela desempenha papel político e
econômico. Assim, temos nos perguntado: que verdades são difundidas pela mídia a fim de que
se continue legitimando um modelo econômico ou criando modos de conduzir e de
objetivar/subjetivar os sujeitos? Que relações de poder estão postas nessas verdades? A fim de
melhor refletir sobre essas questões estamos considerando, também, as elaborações de Foucault
em O nascimento da biopolítica (2008) e em Do governo dos vivos (2010) com vistas a analisar
a verdade e a economia de mercado.
Vale comentar que outros estudiosos poderão surgir na medida em que avançarmos
com a pesquisa. Sabemos, por exemplo, que por se tratar de um estudo que investiga o sujeito
mulher, no caso, as cantoras de música popular brasileira, que as discussões em torno do
feminismo deverão, e muito, ser consideradas. Contudo, acreditamos que é a partir de nossa
análise que teremos melhores condições de definir o que discutir, de fato, em relação ao
feminismo.
Conforme já afirmamos anteriormente, nossa pesquisa encontra-se, ainda, em estágio
inicial de dessenvolvimento. O caminho metodológico que começamos a traçar é o de
selecionar vídeos, notícias, reportagens, declarações, comentários presentes tanto na mídia
impressa, na virtual, quanto na televisiva. Nosso objetivo é o de verificar se esses enunciados
elogiam, exaltam ou até mesmo denigrem essas cantoras a fim de perceber se eles estabelecem
uma regularidade e estão inseridos em determinada formação discursiva, que é explicada por
Foucault da seguinte forma:
No caso em que se puder descrever, entre um certo número de enunciados, semelhante
sistema de dispersão, e no caso em que entre os objetos, os tipos de enunciação, os
conceitos, as escolhas temáticas, se puder definir uma regularidade (uma ordem,
correlações, posições e funcionamentos, transformações), diremos, por convenção,
que se trata de uma formação discursiva (FOUCAULT, 2008, p. 43).

Estamos selecionando enunciados como os de uma matéria sobre a cantora Naiara
Azevedo, publicada no F5, site de entretenimento da Folha de S. Paulo, no dia 23 de março de
2018, com o título “Naiara Azevedo cansou de ouvir que não faria sucesso no sertanejo 'por ser

mulher e gorda'”. A matéria destaca a fase inicial da carreira da cantora, que teve que enfrentar
o fato de escolher uma área da música quase que predominantemente masculina, além do fato
de, à época, estar acima do peso. Foi dada ênfase à gravação da música Coitado, uma resposta
de Naiara à canção Sou foda, da dupla sertaneja Carlos e Jader.
Um outro exemplo de enunciado que deverá compor o corpus de nosso trabalho é
também de uma matéria sobre a cantora publicada no Uol/entretenimento, no dia 23 de maio
deste ano. A referida matéria gira em torno da rotina de shows da cantora, da participação no
Programa Domingão do Faustão, da Rede Globo de televisão, e do fato de ter emagrecido 33kg.
Com o título “A nova cara de Naiara”, pode-se ler enunciados como o de que a cantora pode
fazer muito mais do que os “50 reais”. Sobre o processo de emagrecimento da cantora, que diz
ter perdido 33 kg em virtude de um problema no joelho, é possível ler o seguinte enunciado:
“Vestida com um figurino revelador, um top rendado e uma hot pant cobertos por um casaco
transparente, a ex-gordinha conta que adotou para a vida a alimentação saudável depois de
sentir os benefícios na saúde e ver a autoestima nas alturas.”
Não queremos nos apressar em fazer uma análise inicial, posto que essa seria uma
análise precipitada diante de uma materialidade linguística ainda timidamente constituída, além
do fato de que nosso objetivo neste artigo ser o de apresentar os primeiros passos teóricos e
metodológicos de nossa pesquisa. Todavia, pode-se observar, pela breve descrição que
apresentamos, uma luminosidade sobre o aspecto físico da cantora. O belo parece estar
associado à magreza. Para ser sexy é necessário, antes de tudo, ser magra? Empoderamento
também está ligado à beleza física? Eis algumas das reflexões que temos feito diante do corpus
que começa a ser constituído.
Sobre a análise pretendida, consideramos que essa será de cunho arqueogenealógico.
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propomo-nos,

consequentemente, uma análise que se ocupa tanto dos “regimes de produção dos discursos,
dos jogos de produção de verdades e das práticas discursivas” (PRADO FILHO, 2006, p. 29)
quanto de compreender como “o sujeito é colocado como objeto para os saberes e para práticas
sociais, relações de poder diversas” (PRADO FILHO 2006, p31). Trata-se, portanto, de uma
análise que dialoga tanto com o método arqueológico quanto o método genealógico.
Outrossim, tomamos como referência Prado Filho (2006) uma vez mais no que concerne
à compreensão do autor em relação às análises arqueológica e genealógica. Para ele, “pode-se

afirmar que toda história arqueológica contém elementos genealógicos em suas análises”
(PRADO FILHO 2006, p 31). O autor ainda afirma que, apesar de uma predominância
genealógica nas análises foucaultianas ao longo dos anos 70 até a morte do filósofo nos anos
80, não houve uma exclusão da análise arqueológica, mas uma inclusão desta última nas
análises genealógicas (PRADO FILHO, 2006).
Trata-se, portanto, de correlacionar os vários enunciados a fim de se tentar, no caso
desta pesquisa em específico, compreender o que está sendo dito ou silenciado, aquilo que está
sendo iluminado e o porquê, as verdades que estão sendo produzidas e as relações de poder que
sustentam essas verdades. Trata-se, portanto, de “rachar as palavras, as frases e as proposições
para extrair delas o enunciado” (DELEUZE, 2005, p. 61), e, a partir do enunciado, verificar que
discurso ou discursos o atravessam.

Considerações Finais
As reflexões apresentadas neste trabalho estão em fase inicial. São, por hora, breves
considerações a respeito de nossa motivação em realizar a pesquisa e os passos primeiros do
caminho teórico e metodológico que pretendemos traçar. De modo apressado, discorremos
acerca de algumas postulações que Foucault realizou acerca do poder ou de relações de poder,
sendo essa expressão, conforme ele mesmo considerou (1995), ser mais conveniente usar frente
as pesquisas que ele realizou. Discorremos, mais brevemente ainda, sobre suas considerações
acerca da verdade. Apresentamos, por fim, dois exemplos dos enunciados que estamos
selecionando para a composição de nosso corpus e o tipo de análise que, provavelmente, iremos
empreender.
Por fim, diante do cenário que emergiu nas eleições presidenciais de 2018, nossa
motivação em realizar a pesquisa ganhou nova intensidade. Se o confronto político ( e o óbvio
preconceito e machismo) fizeram emergir discursos de violência contra os movimentos
feministas e femininos que se posicionaram contra o candidato Jair Bolsonaro à presidência da
república, discursos esses com a óbvia intenção de ridicularizar as mulheres desses
movimentos, é que nos esforçaremos ainda mais para tentar responder se a grande mídia
brasileira não preconizaria, por meio dos discursos que ela reverbera, um modelo identitário
que dialogue com que se passou a chamar (ironicamente e não) “mulher feminina de direita”.
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A ALTERIDADE ANIMAL EM CANÇÕES PARA
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Resumo:
A presente pesquisa busca analisar, por meio das categorias ethos, cenografia e investimento
vocal, a alteridade animal nas canções “Rato” do álbum Canções Curiosas (1998) do grupo
Palavra Cantada e “Cara de rato” do álbum Aline Barros e cia volume 2 (2008) da cantora
gospel Aline Barros. A pesquisa faz parte do projeto Invocanções, ligado ao grupo de estudos
Discuta (UFC) no qual analisamos canções para crianças partindo das perspectivas teóricas de
Maingueneau (1996a/b, 1997, 2000, 2001, 2004, 2005, 2006a, 2006b, 2008, 2010ª/b), Costa
(2001), Mendes (2013), Gonzalez (2013) e Maciel (2016), na qual é discutido o conceito de
animalidade. Tomamos tanto o plano da letra como o plano da voz, por meio, respectivamente,
dos investimentos cenográficos, éticos e vocais para mostrar as concepções de criança de cada
posicionamento.
Palavras-chave: Análise do Discurso; Investimento vocal; Animalidade.

Introdução
O presente artigo faz parte do projeto de pesquisa INVOCANÇÕES (Investimento
Vocal em Canções para Crianças), ligado ao Grupo Discuta (grupo de pesquisa Discurso,
Cotidiano e Práticas Culturais). Temos como objetivo geral investigar de que modo os
investimentos vocais são delineados em cada posicionamento no discurso literomusical
brasileiro para crianças. Buscamos nesta pesquisa mostrar a representação e a alteridade
animal nos posicionamentos MPB e Gospel para crianças partindo de uma perspectiva
discursiva, no plano da letra e da voz, que mostre as concepções de animal e de criança
de cada posicionamento.

Critérios para análise
Utilizamos os conceitos de investimentos ético, cenográfico, vocal e também o de
animalidade para delinear características do discurso literomusical brasileiro para
crianças nos posicionamentos MPB e Gospel.
O investimento ético se relaciona com a noção de ethos discursivo proposta por
Maingueneau. Tal conceito, oriundo da Grécia antiga com Aristóteles, visava o estudo de

um ethos retórico através de sua forma de dizer. Portanto, com os estudos de
Maingueneau, temos uma nova abordagem que se define da seguinte forma:
O que o orador pretende ser, dá a entender e mostrar, não diz que é simples e
honesto, mostra-o na sua maneira de exprimir. O ethos está, dessa maneira,
vinculado ao exercício da palavra, ao papel que corresponde a seu discurso, e
não ao indivíduo "real", apreendido independentemente de seu desempenho
oratório: é portanto, o sujeito de enunciação enquanto está enunciando que está
em jogo aqui. (MAINGUENEAU, 1995, p.138).

Temos como investimento cenográfico o que Maingueneau define como
cenografia, que não é o cenário ou quadro cênico do texto, mas a cena textual que se
desenvolve à medida que o seu dispositivo de fala vai sendo constituído.
Em relação ao investimento vocal, Mendes (2013) define-o como um modo de
cantar estabilizado no fonograma de uma canção. Utilizamos desse conceito para
compreender como cada artista utiliza de seus recursos vocais para criar diferentes efeitos
de sentido.
O conceito de animalidade é estudado na literatura com o intuito de compreender
a outridade, ou seja, a alteridade, que, de forma mais específica, é o processo de assumir
a subjetividade do animal e de se identificar como humano por meio de sua animalidade.
Maciel (2016, p.21-22) explica que “a complexidade que estes representam para a razão
humana, buscando dela extrair, inclusive, um saber alternativo sobre o mundo e a
humanidade”. Utilizamos desse conceito para entender a relação do animal com o público
dos posicionamentos Gospel e MPB para crianças.

Os posicionamentos
Para Costa (2001), é considerado posicionamento MPB toda música feita no Brasil
que seja cantada em português e não possua fortes influências estrangeiras. O
posicionamento MPB faz parte da música popular brasileira, que de forma mais
abrangente, compreende outros gêneros e músicas nacionais, ou seja, a primeira faz parte
do subconjunto da segunda. A MPB se define como:
Um certo tipo de canção urbana, dotada de certo nível de qualidade de difícil
definição objetiva, consumida por uma faixa da população normalmente de
classe média, mas que, dependendo dos piques do mercado fonográfico, pode

vir a ter, uma ou outra, o consumo de ampla faixa populacional (COSTA, 2001,
p. 237).

Este posicionamento tem como algumas características o resgate dos valores
nacionais, o culto a memória, a defesa à ecologia, a luta contra a discriminação e as
desigualdades. Há uma interdiscursividade com os discursos literários e filosóficos.
Possui um linguajar mais rebuscado, contém uma maior qualidade musical (instrumental
e vocal); há uma maior elaboração e contextualização nas letras desse posicionamento. A
estrutura narrativa, nesses casos, é semelhante à estrutura de textos orais de improviso,
como o repente ou cordel, a poesia e as narrativas históricas. Outros elementos, por sua
vez, indicam a interdiscursividade com o discurso literário, sendo encontrado desde
aspectos formais, como versificação, o jogo com a linguagem, a estrutura narrativa, a
construção dos personagens, a polissemia e o código linguístico, até a produção, a
divulgação e a comunidade discursiva, já que a comunidade em que essas canções
circulam pode ser considerada mais “intelectual”.
Em relação à formação camerística, encontramos a presença de instrumentos
eruditos e outros mais populares, como o corpo e objetos do dia a dia. “O ethos aqui
produzido é engajado, livre e questionador, procurando expor sua postura diante de
diversos problemas sociais.” (GONZALEZ, 2014, p. 73).
O posicionamento gospel, segundo Gonzalez (2014), tem origem estadunidense e
surgiu no movimento protestante. A palavra “gospel” é uma evolução da expressão goodspell (do inglês antigo) e significa “boas novas” em referência aos textos bíblicos que
narra as “boas novas”, ou seja, a vinda de Jesus Cristo ao mundo. Surgiu nos cantos
Spiritualis que eram produzidos pelos escravos estadunidenses. Com o fim da escravidão
ocorreu um fortalecimento das igrejas negras que intensificaram a prática do Spiritualis.
Junto aos elementos rítmicos do Jazz e do Soul tornou-se a música Gospel que
conhecemos hoje.
Em termos de interdiscurso, temos como predominância o discurso religioso
acompanhado pelos discursos pedagógico e o midiático. Entre outras características desse
posicionamento, segundo Gonzalez:
A canção gospel para crianças tem três objetivos essenciais nos rituais da
comunidade evangélica: orar, louvar e pregar, ou seja, ela corresponde a rituais

de fala já existentes nas práticas discursivas daquela comunidade e não
representam em si uma expressão isolada. (GONZALEZ, 2014, p.84)

A oração é o contato direto com Deus, um diálogo, em que se agradece, pede ou
se confessa algo. O louvor é uma forma de adoração a Deus por meio do canto, da música
e da dança. O ethos nesse posicionamento procura conciliar a sabedoria espiritual, a
proximidade com Deus, a modernidade e a liberdade. A pregação é uma forma de
explicação e divulgação do texto sagrado. De acordo com Gonzalez:
Tendo em vista que essas práticas discursivas têm como objetivo conquistar e
manter o fiel em sua comunidade discursiva, notamos uma referenciação
cruzada entre os rituais vividos pela comunidade, ou seja, o louvor faz
referência à oração, enquanto esta faz referência ao louvor, ao batismo, à
unção, à oferta, ao dízimo, ao culto, à conversão, etc. (GONZALEZ, 2014, p.
90)

Corpus de canções e contextos
Representando o posicionamento MPB para crianças utilizamos a canção “Rato”
(quinta faixa pertencente ao quarto álbum do grupo Palavra Cantada “Canções curiosas”
(1998)). Segundo o grupo, em seu site oficial, esse álbum “é dedicado a temas que rondam
o imaginário das crianças e dos pré-adolescentes”. O contexto se baseia em uma narrativa
de cunho popular que nos remete as fábulas e contos de fadas clássicos. Esses valores
foram resgatados na canção. O grupo Palavra Cantada foi criado, em 1994, pelos músicos
Sandra Peres e Paulo Tatit. A ideia principal do grupo era de criar melodias, letras e
arranjos originais que atentassem para uma poética que respeitasse a sensibilidade e a
inteligência das crianças. Além disso, o grupo já obteve diversas premiações e atualmente
conta com 16 CDs, 10 DVDs e 7 livros lançados.
Escolhemos a canção “Cara de rato” (décima quarta faixa pertencente ao quarto
álbum infantil da cantora gospel Aline Barros, intitulado de “Aline Barros e cia 2”) como
representante do posicionamento Gospel. Esse álbum traz canções que falam de coragem,
alegria, obediência, ensinamentos contra a mentira e conselhos, utilizando de criatividade
e bom humor, para passar os valores cristãos ao público infantil. A cantora e também
pastora Aline Barros, que já possuía carreira consolidada com mais de vinte anos como
cantora gospel (voltada principalmente ao público adulto), resolveu adentrar no universo
infantil em 1999 com o álbum “Bom é ser criança”. A cantora conta com seis álbuns

voltados somente para o público infantil, sendo o mais recente “Tim-Tim Por Tim-Tim”
(2011). Atualmente, Aline Barros está trabalhando para lançar um novo projeto.

Análises das canções
Na canção “Rato” (1998), temos um rato amoroso à procura de uma amada a fim
de casar-se. Inicialmente, percebemos um investimento cenográfico de uma narrativa com
repetições.
Em relação ao investimento ético, temos um ethos projetado, no qual o narrador
apresenta uma imagem que não condiz com sua realidade animal. De início, na canção,
há uma generalização da figura rato: “Todo rato que aqui se mostra...”. É destacada a
peculiaridade no enunciador rato, apresentado na canção como um rato diferente.
Vejamos o trecho que ilustra o que dissemos:
Mas sempre tem um que é diferente/ Tem sempre um que até surpreende a
gente/ Esse rato que aqui se mostra/ É um rato que a gente gosta/ É o rato que
ao invés de catar/ Lasquinhas de queijo e comer na rua/ Prefere mil vezes um
beijo/ Um beijo brilhante da lua.

Os outros personagens da canção apresentam um discurso direto tendo um papel
de enunciador no momento que cantam e constroem seu ethos a partir disso. Por causa do
número de personagens, e principalmente por apenas dois dentre eles serem animais,
preferimos analisar apenas os personagens rato e ratinha.
O enunciador rato se mostra com um ethos educado, comprometido e amoroso.
Quanto ao ethos da ratinha, há de início uma representação mais próxima de sua realidade.
A ratinha se aproxima da imagem comum do que é ser rato, tornando positivo o que antes
foi mostrado como negativo, transformando-se, assim, no par ideal.
Faz-se relevante comentar que, quando tratamos do investimento vocal, há uma
preocupação quanto à relação das vozes dos personagens com as imagens que eles
representam, como, por exemplo, a voz das personagens Lua e Nuvem que são
interpretadas, respectivamente, de forma mais "aveludada" e mais "dura". A personagem
Brisa é interpretada com uma voz também aveludada. Não poderia faltar também a voz
da personagem ratinha (uma soprano), levando-nos a entender que o investimento vocal

usado foi empregado para estabelecer relação com o ethos da personagem. O rato é
interpretado por uma voz de contra-tenor.
A respeito da animalidade, temos um animal rato que, de início, condiz com a
forma a qual esperamos que seja, mas, no decorrer da canção, ganha características
humanas. Segundo Maciel (2016), quando um personagem utiliza desse recurso, esse
afastamento do que o faz humano, a criança tem como objetivo extrair saberes mundanos
a partir do animal. No seguinte trecho percebemos esse animal e suas características
humanas:
Mas sempre tem um que é diferente / Tem sempre um que até surpreende a
gente / Esse rato que aqui se mostra / É um rato que a gente gosta / É um rato
que ao invés de catar / Lasquinhas de queijo e comer na rua / Prefere mil vezes
um beijo / Um beijo brilhante da lua / Lua minguante, Lua crescente / Declaro
ser o seu mais lindo amante / Com você eu quero me casar / Fazer da noite
escura / O nosso altar.

Nesse trecho, ficam evidentes valores humanos como amor, respeito e um desejo
de firmar um compromisso sério. O que não ocorre até que o rato encontra a ratinha: “Eu
sou a ratinha eleita/ Fico toda aqui sem jeito/ Esperando o grande quijo/ OPS!!! Esperando
o grande beijo.”
Podemos perceber, nesse trecho, que a ratinha confirma a animalidade do rato,
tornando-se assim, sua parceira ideal.
Na canção “Cara de rato”, temos um investimento cenográfico de combate. É
típico do posicionamento Gospel a batalha entre o bem e o mal. Podemos perceber isso
nos trechos “Ainda não derrotado...” e “Agora sim tudo acabado...”.
Em relação ao investimento ético, temos um enunciador que tenta alertar as
crianças sobre as artimanhas das forças do mal, o que o caracterizaria como “amigo de
Jesus”, trazendo um certo teor de pregação como: “Vou orar e vigiar...”, “Com Jesus estou
firme, vai sai pra lá...” e “...mas em nome de Jesus ele está derrotado...”. São formas
discursivas características do posicionamento Gospel. Além disso, percebemos uma
autorreferenciação, pois é o enunciador que está atento, que ora e vigia.
Quanto ao investimento vocal, foram destacados três pontos. O primeiro é o fato
de a música começar com uma sequência de rimas e, logo após, ocorrer uma ponte
(intervalo entre as estrofes e o refrão). Ela contém uma coordenação focada no palato

duro que soa como uma frase imperativa, com peso maior naquilo que se fala. A intérprete
canta como se estivesse sorrindo, o que influencia na sonoridade que ela quer transmitir.
Já o segundo ponto é em relação ao refrão, nesse momento, a cantora não usa o
recurso do drive vocal, a voz se encontra limpa, bem colocada e suavizada, não está no
ápice de sua tessitura. No terceiro e último ponto, há um rasgado vocal (drive), nos
trechos “Cara de rato você não vai me enganar...” e “Jesus Cristo é meu amigo e isso
nunca vai mudar...”. Considerando que antes há um vocalize imitando um rosnado (dando
ênfase a um trecho forte da música), ela canta determinada no seu registro de cabeça. A
voz aqui possui certa dinâmica, segue-se a mesma linha de colocação vocal, ou seja, a
voz fica colocada dentro da boca de uma forma que emite a sonoridade de forma contínua,
sem oscilação.
Em termos de animalidade, temos outra visão da figura do animal rato que é
humanizado na canção inteira, sendo sempre apresentado com ações e características
humanas, nos seguintes trechos: “Esse bicho é doido / Só pensa em atrapalhar / Bota a
gente em confusão / Ele quer trapacear...”. A letra da canção não se refere a um animal
(o rato), mas sim ao Cara de rato, fazendo alusão ao Diabo. Esse termo foi adotado como
uma forma menos agressiva de apresentar essa entidade, que, ao contrário de Jesus, busca
formas para que a criança “fiel” peque ou saia da igreja, e, para que isso não aconteça, é
necessário “Orar e vigiar...”.

A concepção de criança de cada posicionamento
Temos no posicionamento MPB ferramentas que reforçam o imaginário da
criança, recorrendo a temáticas de fábulas clássicas, no caso da canção “Rato”, por
exemplo, temos uma intertextualidade com o conto japonês “O casamento da ratinha”,
uma antiga fábula japonesa que foi recontada por Lúcia Hiratsuka, em 1993. A canção e
a fábula contam histórias de ratos que buscam um par ideal, passando por vários
pretendentes, do mais abstrato (O Sol e a Lua), ao concreto (O Rato e a Ratinha), sem
desistir de encontrá-lo. Temos também, nessa canção, valores invertidos e a negociação
de sentidos (que no final se tornam positivos). A criança aqui é um sujeito socialmente
ativo, ou seja, questionador e consciente.

No Gospel a criança é ensinada de uma forma lúdica, sobre o que ela deve seguir,
doutrinando-as por valores e com uma moral a ser aprendida. Há uma preocupação com
as ações e cuidados para manter a criança “fiel” na igreja. A criança, nesse
posicionamento, é um sujeito regido pelas práticas religiosas e obediente a elas.

Conclusão
Ao analisar as canções da MPB e do Gospel para crianças, por meio dos
investimentos utilizados, notamos que a figura do animal é apresentada de forma
completamente distinta e até, de certo modo, contraditória.
No primeiro, o rato é apresentado como um exemplo de persistência, que não
desiste facilmente de seus objetivos, promovendo, assim, a ideia de não se deve desistir
do que deseja, no caso, de encontrar um parceiro, mesmo que esse não corresponda ao
que foi, inicialmente, idealizado. Desse modo, no posicionamento MPB, o rato é um
personagem que, no final da canção, se mostra carismático, educado e gentil, ou seja, de
forma positiva.
Já, no posicionamento Gospel, o rato é visto como perigoso e, por causa disso,
devemos temer e cuidar para manter um afastamento. O rato em questão, que faz
referência ao Diabo, mostra-se com aspectos humanos considerados negativos, como
mentira, fofoca, trapaça e confusão. A moral se refere à questão religiosa (cristã),
remetendo a conduta “correta” que o pequeno “fiel” deve ter.
Esses posicionamentos atuam na construção de diferentes concepções de criança,
utilizando-se, para isso, da figura do animal, ao explorar características como inteligência
e sensibilidade, as quais, por sua vez, podem colaborar na incorporação de
comportamentos e ideias, ou seja, na formação identitária desse público.
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OS DISCURSOS SOBRE A VOZ NA FALA PÚBLICA:
UMA ANÁLISE DE COMPÊNDIOS DE RETÓRICA E
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Resumo:
O presente trabalho busca identificar o que se diz sobre a voz humana e como são formulados os
enunciados a seu respeito no campo da oratória, a partir de uma abordagem discursiva e
comparativa. Fundamentado na Análise do discurso, derivada dos trabalhos de Michel Pêcheux
e seu grupo, o trabalho apresenta resultados da pesquisa (“A voz na ars bene dicendi do Brasil:
Uma análise dos discursos sobre a voz em compêndios de retórica e manuais de fala pública
(séculos XIX e XXI)” FAPESP Processo: 2016/03770-0), que visa a descrever, interpretar e
cotejar os discursos metalinguísticos sobre a voz em duas condições de produção distintas, a
saber, em compêndios de retórica do século XIX e em manuais de fala pública do século XXI, em
Língua Portuguesa e utilizados no Brasil. Os resultados das análises permitem constatar que,
embora haja importantes diferenças no que se diz sobre voz, decorrentes das diversas condições
de produção, entre o conjunto de técnicas que avaliam e prescrevem padrões para falar em
público, ocorrem, não raras vezes, consideráveis identidades, especialmente naquilo que se diz
sobre a importância da voz para a persuasão.
Palavras-chave: Análise do Discurso; Voz; Fala pública.

Introdução
A compreensão do funcionamento dos discursos metalinguísticos sobre os usos e
efeitos da voz e dos discursos que descrevem, avaliam e prescrevem padrões de correção
e eficiência para os desempenhos da ação de falar em público, é condição necessária para
que constatemos e divulguemos à sociedade o fato de que as práticas e as ideias
linguísticas respondem ao que se diz a seu respeito e a propósito dos sujeitos e dos grupos
sociais que delas se valem. Por essa razão, cremos ser fundamental demonstrar que certas
características e concepções das representações da fala pública, em geral, e da voz, em
seu interior, são reiteradas até os dias de hoje, ao passo que outras já foram modificadas
ou substituídas. A conservação ou a modificação histórica dessas características e
concepções revelam suas filiações a diversos discursos e estes, às posições ideológicas
que estão em jogo no processo sócio-histórico; o que corresponde, em outras palavras, à
identificação dos sujeitos às distintas formações discursivas.

Pretendemos em nosso trabalho trazer à superfície os enunciados que falam sobre
a voz em materiais que normatizam seu uso e discuti-los por meio de uma análise
comparativa e discursiva. Os trechos analisados foram retirados de compêndios utilizados
no século XIX e de manuais para falar em público do século XXI. Examinaremos como
foram formulados os seus dizeres, quando foram e para quem o foram, a fim de mais bem
interpretar a presença de certos discursos que se encontram na constituição destes
enunciados.
Concentraremos-nos em enunciados que tratem da importância atribuída pelos
autores dos manuais de fala pública à voz no exercício da fala pública e do seu papel em
relação aos demais elementos que concorrem para a produção da persuasão. Notaremos
que existem diferentes percepções sobre o papel e o uso da voz e seus efeitos na oralidade,
mas encontraremos também ideias que sobreviveram à passagem entre os dois períodos
e entre os dois tipos de obras aqui abordados. Nosso propósito é observar o que se diz
sobre a voz nessas obras que materializam discursos de longa duração, que, veremos, até
hoje são repercutidos. Em seguida, passaremos para a contextualização e análise dos
enunciados dos compêndios e avançaremos até os dias de hoje com o exame dos
segmentos retirados dos manuais.

Voz nos compêndios de retórica do Brasil
Até a segunda metade do século XVIII os jesuítas eram os maiores responsáveis
pelo ensino e estudo da retórica no Brasil, a Companhia de Jesus ministrava a disciplina
embasada principalmente nos ensinamentos de Aristóteles, de São Tomás de Aquino e da
Bíblia. Contudo, em 1759, os padres jesuítas são expulsos da colônia e as Reformas
Pombalinas, com seu despotismo esclarecido, vêm logo em seguida a fim de diminuir o
atraso científico e comercial do Império, promovendo, entre outras coisas, uma
reformulação no ensino. A Retórica, ao contrário de ser substituída, foi reforçada nas
escolas a fim de diminuir os atrasos de uma época em que a maioria das pessoas não liam
e nem escreviam. Além disso, para os tratados de Retóricas, falar bem e com clareza
significava pensar igualmente bem e com clareza, explicitando a forte influência
iluminista no discurso das obras de eloquência.

Entre os aspectos do ensino de Retórica que foram atualizados e materializados
nos compêndios a partir da segunda metade do século XVIII estão a utilização das línguas
vernáculas em detrimento do latim; o uso de obras estrangeiras contemporâneas para a
elaboração dos materiais de ensino, como Lectures de Blair; a inserção de exemplos da
prosa e da poesia do português, como Camilo Castelo Branco e Almeida Garret; e a
inclusão de trechos de discursos realizados no Brasil e da mesma época da produção
destes compêndios, como aqueles retirados das falas de Joaquim de Nabuco e de Rui
Barbosa.
O Compendio Rhetorico, ou Arte completa de Rhetorica, de Bento Rodrigo
Pereira de Soto-Maior e Menezes, foi publicado em 1794 e, ao contrário da maioria dos
compêndios, destinava-se ao público em geral, e não exclusivamente para os iniciantes e
iniciados que possuíam maior familiaridade com a arte retórica mediante sua instrução
formal. No próprio subtítulo encontra-se a seguinte recomendação que aqui colocamos
com a ortografia atualizada: “com método fácil, para toda pessoa curiosa, sem frequentar
as aulas, saber a Eloquência”, o que indica que o autor acreditava existir uma demanda
fora do universo acadêmico para o consumo desta obra. Por essa razão o compêndio de
Menezes apresenta, aparentemente, uma semelhança didática e editorial com os manuais
de fala pública do século XXI, que também serão analisados.
Vejamos a seguir dois segmentos retirados da obra de Menezes. O primeiro traz
uma citação traduzida de Cícero que trata da relevância da voz para a persuasão e o
segundo segmento nos informa qual a consequência de uma colocação equivocada do tom
de voz.
Porém a suavidade da voz, a compostura do rosto, a demonstração do pejo, a
modéstia das palavras; e o parecer que obra constrangido, e obrigada, quando
toca algum ponto áspero; são as coisas, que mais ajudam no Orador.
(CÍCERO, 55 a.C., 2.182-184, apud MENEZES, 1794, p. 31-32, grifo nosso).
Porque não há coisa, que mais deslustre uma Oração, por boa que seja, do que
expô-la com total Unissonância, sem a diversidade de vozes, e som, que pedem
as diferentes matérias, de que o Orador fala; e o lugar, e auditório, diante de
quem fala, e ora. (MENEZES, 1794, p. 274, grifo nosso).

O uso dos verbos “ajudar” e “deslustrar” destacados por nós nos enunciados
aponta para uma visão auxiliar da voz na fala. No primeiro trecho ela contribui para a

persuasão, mas não é a grande responsável por ela, apenas auxilia o orador nesse objetivo.
Seu papel é evidenciar a despretensão e naturalidade do locutor, indicando sua boa fé e
contribuindo para a formação de um ethos favorável. No segundo segmento, por sua vez,
a voz está também colocada como forma de polimento, um acabamento atraente dado à
exposição do pensamento, no intuito de contribuir para a ação persuasiva, mas não
realizá-la por si só. A voz aparece em segundo plano em relação às circunstâncias do
discurso oratório e há uma preferência pela prática calculada e, ao mesmo tempo,
comedida da voz, visando um tom que não se contraponha e nem se sobreponha aos
argumentos e que respeite as regras de conduta referentes aos diferentes ambientes e
públicos.
Esta adequação da fala aos “bons costumes”, que inclui o tom e o volume de voz
produzidos, reflete uma época em que as regras de etiqueta, que ganharam força no século
XVIII, estão disseminadas e consolidadas nas sociedades europeias. Estas regras foram
amplamente valorizadas entre a elite brasileira que, ainda recente e em formação, buscava
ser reconhecida como tal pelos demais círculos sociais e culturais com os quais possuía
relações, o que explica seu forte apego a fala ornamentada.
Examinemos agora três enunciados, destacados de outros dois compêndios, a
saber, Lições elementares de eloquência nacional, de Francisco Freire de Carvalho,
publicado em 1834 e Compendio de Rhetorica e Poética, de Manoel da Costa Honorato,
publicado em 1879. Ambos muito utilizados no Colégio Pedro II, onde a prestigiada elite
brasileira do Rio de Janeiro realizava seus estudos menores.
É certo, que o Orador deve sempre falar a linguagem da Razão, dando aos seus
ouvintes sobre todos os assuntos, que tratar, ideias as mais claras, e ocupandose incessantemente do sentido e não dos sons das palavras; porém se o seu
único merecimento se reduz a raciocinar exatamente, se não possui o talento
de persuadir, é fora de dúvida, que só cumprirá imperfeitamente a
incumbência, que lhe está confiada. (CARVALHO, 1834, p. 227-228, grifo
nosso).
Na boa ordem seguem ainda a memória e a ação; a primeira consiste na
conservação das coisas na inteligência de tal sorte, que delas nos recordemos
quando tivermos de pronunciar o discurso; a segunda consiste na boa
articulação das palavras com devidos e acomodados tons da voz, e na boa
gesticulação, porque a voz e os gestos, como forma externa do discurso, muito
influem para que melhor se convença, persuada ou deleite o auditório.
(HONORATO, 1879, p. 7, grifo nosso).

Nos três enunciados reforça-se a ideia da voz como suporte dos argumentos
racionais e contribuindo para a persuasão, mas não a realizando por si só. No primeiro
enunciado, Freire afirma que o orador que apenas se preocupar com a clareza de suas
ideias sem, entre outras coisas, se ocupar dos sons que devem revesti-la, “só cumprirá
imperfeitamente a incumbência”, o que pressupõe que aquele que fala ao público poderia,
ainda assim, cumprir aquilo que pretende, mas de forma mal acabada. No segmento
seguinte, Honorato declara que o tom de voz acomodado às palavras, ou seja, aos
conceitos que elas mobilizam, “influem para que melhor se convença, persuada ou
deleite”. Nas duas formulações fica claro que acredita-se que o convencimento, a
persuasão, o deleite, a força e o realce estão já veiculados na escolha das palavras e na
estrutura do discurso persuasivo, ou seja, na exposição e na organização dos argumentos.
Estes são apenas potencializados e/ou reforçados pela voz.
No entanto, se o tom utilizado se sobressair, contradizendo, exagerando ou
diminuindo os argumentos do orador, ou ainda, apresentando aspectos estéticos da voz
desviantes do padrão aceito, seu papel na persuasão, de coadjuvante, passa a ser crucial.
A voz deixa de ser um apoio aos argumentos e à construção do logos, e torna-se um
elemento destruidor do convencimento. É isso o que observamos nas citações
subsequentes retiradas do compêndio de 1879.

Pode o discurso ter sido composto com todas as regras da oratória, toda beleza
do estilo, toda riqueza de imaginação, finalmente, pode ser uma obra-prima do
seu gênero, e contudo ser mal pronunciado, sendo as frases ouvidas pela
metade e ficando a outra metade perdida na inflexão mal cabida da voz, ou ser
pronunciada com uma voz estridente, que fira os ouvidos do auditório, ou
acompanhada de gestos acelerados e desapropriados aos pensamentos que se
pronuncia: consequentemente esse discurso produzirá efeito contrário ao
que se pretende. (HONORATO, 1879, p. 176-177, grifo nosso).
Essas inflexões, que parecem tão pouco sensíveis à primeira vista, são de uma
variedade extraordinária, e formam uma espécie de pronunciação musical que
escapa à análise, porém que são apercebidas perfeitamente; porque uma só
inflexão falsa, ou fora de propósito, basta para destruir o efeito de um trecho,
fazer um contra-senso ou transformar um pensamento nobre em uma
tolice. (HONORATO, 1879, p. 179, grifo nosso).

A disfonia entre voz e pensamento ou a colocação fora do padrão, ainda segundo
Honorato, desvia a atenção do público do conteúdo das palavras, identificado como o
principal recurso do convencimento. Ao mesmo tempo em que a voz não está estabelecida

entre os principais mecanismos persuasivos, o seu mau uso, entretanto, é altamente
prejudicial, revelando em seu discurso uma relativização dos efeitos da voz na oratória.
Com relação à qualidade da voz, Honorato deixa transparecer que existem certos
requisitos vocais exigidos daquele que busca tornar-se um bom orador. Condena-se a
pronúncia que não faz sonora toda a fala; a voz estridente que fere os ouvidos,
discriminada em um ambiente tradicionalmente masculino e machista; e a gestualização
que não acompanha o tom de voz. O não cumprimento destes requisitos resultaria no
descompasso entre a voz e aquilo que se deseja fazer entender pela fala e geraria, segundo
os compêndios, a rejeição deste dizer pelos ouvintes. A voz é vista como um elemento
secundário no bem falar dos compêndios que aqui eram utilizados durante o século
XIX, servindo mais de polimento às colocações e reforçando os argumentos do orador.
Notamos, portanto, que dois fatores agem sobre o discurso acerca da voz no século
XIX, a forte influência iluminista – que provoca uma renovação no ensino e, na Retórica,
a valorização da razão tanto na escolha e organização dos recursos persuasivos quanto no
uso de uma eloquência que, segundo os retóricos do período, potencializava as faculdades
cognitivas –, e a apreciação de práticas julgadas civilizadas, advindas de uma aristocracia
européia de tradição latina, que denotavam refinamento e distinguiam os sujeitos.

A voz na fala pública do século XXI
Em nossos tempos, a palavra retórica é comumente associada à manipulação e à
prática de mascarar verdades através de técnicas de argumentação, de certas escolhas
enunciativas, textuais e lexicais, de determinadas sintáticas, entre outros recursos
linguísticos e oratórios. Essas desconfianças em relação às técnicas de persuasão, que
tendem a se estender às outras práticas de falar em público, sob a forma de suas denúncias
dos embustes da oralidade e da escuta emotivas, e os entusiasmos com a escrita e a leitura
racionais (BAKER; CHARTIER, 1994) não implicaram a completa eliminação de obras
que se propõem a ensinar essas técnicas a serem utilizadas nas ocasiões de fala pública.
A retórica, que era antes ensinada nas escolas aos poucos que as frequentavam,
gradualmente foi sendo substituída no currículo escolar pelos estudos de literatura
nacional e pela ampliação dos estudos da gramática do português a partir do final do
século XIX e durante a primeira metade do século XX. Daquilo que era ensinado na

retórica do XIX, hoje resta apenas o ensino das figuras de linguagem na disciplina de
Português. Este processo evidencia a proeminência da escrita como prática universal e
saber necessário à formação de todo o indivíduo de nossa época. Todavia, embora tenha
havido um apagamento e um desprestígio da retórica que é sentido até hoje, não são
poucos os cursos, as palestras e os manuais desenvolvidos para ensinar técnicas e padrões
de comunicação, voltados para aqueles que desejam melhorar sua forma de se expressar.
A diferença primordial aqui é como é distribuído este conhecimento e para quem ele é
direcionado.
Em uma realidade na qual o conhecimento é cada vez mais especializado e voltado
para a vida profissional, dentro de uma ideologia em que o tempo é visto como uma
mercadoria, são poucos os sujeitos de nossa sociedade que dispõem de condições
privilegiadas de vida que permitam despender seu tempo conhecendo a arte da persuasão;
assim, esse campo do conhecimento parece interessar apenas aqueles que utilizam este
saber para obter certos resultados profissionais.
As principais diferenças encontradas entre manuais contemporâneos e
compêndios decimonônicos estão relacionadas a seu conteúdo, seu público e, por
consequência, sua finalidade. Enquanto os compêndios voltam-se para o ensino de
técnicas e concepções a respeito da eloquência tanto falada quanto escrita e preocupamse em enaltecer e tornar conhecido clássicos da antiguidade e da tradição lusófona,
contribuindo para uma formação erudita dos jovens ricos brasileiros, os manuais de fala
pública concentram-se apenas na exposição das ferramentas e procedimentos da
comunicação oral e voltam-se para um público amplo e disperso. Os manuais apresentamse como obras de uso prático, sem aprofundamento a respeito de teorias e possíveis fontes
que tenham fundamentado a elaboração do livro e nos quais são apresentados exemplos
reais, colecionados durante a atuação profissional dos autores (fonoaudiólogos, linguistas
e professores de comunicação). Vejamos algumas das sequências discursivas coletadas
dessas obras:
É leitura obrigatória também para os cantores, atores, advogados, padres,
pastores, locutores de notícias, narradores de futebol, apresentadores de
TV, artistas de rua, feirantes, vendedores ambulantes, camelôs.
Indispensável para todos que querem dar à voz a força que as palavras
merecem. (KYRILLOS; COTES; FEIJÓ, 2003, p. 14, grifo nosso).

O bom desempenho de todo orador – seja ele apresentador, conferencista,
professor, candidato, líder de um grupo ou administrador – começa pela
fala. Qualquer tropeço ou ruído na expressão verbal pode prejudicar a recepção
da mensagem, comprometendo, irremediavelmente, a principal meta do
comunicador, que é, como o caro leitor bem sabe, persuadir o ouvinte/cliente
a aceitar e “comprar” a ideia central do discurso (produto, serviço, projeto, tese
etc.). (BLIKSTEIN, 2006, p. 78, grifo nosso).

Nos enunciados anteriores verificamos que os materiais são manifestamente
voltados para profissionais da comunicação ou que dependem também da boa
comunicação para exercer sua atividade. Muito diferente daquilo que os compêndios
visavam, uma formação humanística e civilizatória de quem frequentava a escola, os
manuais de fala pública têm por finalidade o auxílio à vida profissional.
No primeiro trecho são enumeradas algumas das profissões que utilizam essa
ferramenta e cujo estudo sobre o uso eficaz da voz se faz obrigatório. No segundo
enunciado destacado, são mencionadas as profissões: apresentador, conferencista,
professor, candidato, líder de um grupo ou administrador, e surge um novo termo para
designar estes profissionais, comunicador.
Vejamos subsequentemente dois enunciados encontrados nas obras do século XXI
que falam sobre a importância na voz para a receptividade e o convencimento do público.
A credibilidade conquistada pela expressão facial e corporal, desde o primeiro
momento da transmissão, e os sinais vocais que a marcarão exercem uma
influência determinante sobre a atitude mental do espectador, sua interação
ou não com o emissor. (KYRILLOS; COTES; FEIJÓ, 2003, p. 43, grifo
nosso).
Pois bem, a entoação pode exercer um papel decisivo para a criação de um
clima afetivo favorável, na medida em que podemos imprimir ao discurso
modulações ou tonalidades sonoras propícias para obter a adesão dos
ouvintes/clientes. (BLIKSTEIN, 2006, p. 60, grifo nosso).

Como vemos, persistiu o papel da voz em “abrir caminhos” para a persuasão,
principalmente no aspecto afetivo dos ouvintes. No entanto, inversamente do que é
explicitado nos compêndios, conquistar a dimensão emocional de quem nos ouve é
extremamente valorizado, especialmente nas mídias produzidas para as massas. A
existência de um público diversificado, que inclui indivíduos das mais diferentes origens
e classes sociais, colocaria a voz entre os instrumentos de grande eficácia persuasiva.

Movimentar nossos afetos, para as obras mais recentes, é visto como um modo
eficaz de conectar-se com o auditório, especialmente nas comunicações para um público
disperso e que tem se tornado cada vez mais breves. Os poucos segundos de fala precisam
convergir todas as intenções do orador a partir do uso simultâneo de vários recursos de
convencimento ensinados por equipes especializadas no assunto. Desta forma, a voz é
vista como determinante, decisiva, diferentemente do que era dito nos compêndios. Não
se trata de um ornamento para os argumentos, e sim uma forma de argumentação em si
de suma importância.
Nos compêndios, os discursos valorizavam a voz elegante e comedida cujos efeito
era a admiração e o respeito do público ouvinte e, na modernidade, os manuais buscam
dirigir seus leitores, comunicadores que ocupam profissões formalizadas e prestigiadas
na sociedade, a obterem melhores resultados em sua vida prática profissional. Ambos
ocupam-se da normatização de falas de grupos sociais privilegiados em seu tempo e
apresentam igual silenciamento acerca da eloquência popular praticada no Brasil.

Considerações Finais
A partir de nossa análise discursiva e comparativa dos materiais que prescrevem
o bom uso da voz constatamos que, entre os compêndios de retórica do século XIX,, em
um período cujo ensino sofria influência das ideias Iluministas e no qual uma elite
brasileira em formação buscava sua afirmação, privilegiava-se a fala comedida e a
produção da voz que acompanhava a construção argumentativa, sem grandes arroubos,
indicando as boas origens e a educação do orador. Tratando-se de uma época em que
havia poucas situações de fala direcionada ao povo, a voz tem importância secundária nos
compêndios do século XIX, devido a sua forte relação com a movimentação das emoções.
Além disso, sua importância parece ser potencializada conforme se dá o seu mau uso,
elevando-se a voz a fator elementar na desconstrução da persuasão. Sua principal
atribuição nos compêndios é acompanhar o raciocínio exposto pelo orador e servir para a
construção de um ethos favorável.
Já nos manuais do século XXI, a voz é mais valorizada na medida em ela é
explorada na comunicação dirigida às massas. Agora com seu alcance ampliado e
intermediado pelas tecnologias de telecomunicações, a voz e seus usos tornaram-se objeto

de um saber especializado, cujas técnicas ensinadas por fonoaudiólogos e outros
profissionais da comunicação são voltadas para um público interessado em melhorar seus
resultados no mundo do trabalho. De ornamento, ou complemento da prática oratória a
voz passa a ser considerada um importante recurso do convencimento nesses discursos,
servindo, não só como identificador de qualidades do orador, como já ocorria, mas como
ferramenta de captação e manutenção do público. Esperamos ter contribuído para uma
melhor observação da discursivização da voz no contexto da fala pública, explicitando
seu caráter histórico e ideológico que perpassa desde as características desejadas na voz
até o tratamento e importância que lhe é dado nas páginas de compêndios e manuais.
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Resumo:
Neste artigo, temos por objetivo analisar o discurso de Lázaro Luiz Zamenhof, publicado na obra
“Essência e futuro da idéia de uma língua internacional”, em 1900, a partir da representação sobre a
língua internacional, problematizando os efeitos de verdade que denotam a legitimação do discurso,
em busca da verdade que o coloque na ordem do discurso da ciência linguística. Para alcançar o
objetivo proposto, realizamos a análise, pautando-nos no método arquegenealogico foucaultiano.
Portanto, esta pesquisa está ancorada na Análise de Discurso de linha francesa. Os resultados apontam
que, no século XIX, em relação aos estudos linguísticos, há uma vontade de saber, que institucionaliza
e legitima discursos em busca de uma verdade da ciência linguística, e é nesta ordem do discurso que
Zamenhof tenta se colocar.
Palavras-chave: Saber; Poder; Esperanto.

Introdução: saber-poder-verdade e a ordem do discurso
O discurso é o lugar em que podemos verificar os efeitos de sentido da tríade saberpoder-verdade e, portanto, é o objeto do desejo, é algo pelo que se luta, um poder do qual se
quer apoderar. Com o objetivo de conjurar os poderes e perigos do discurso, a sociedade dispõe
de procedimentos e técnicas que controlam, selecionam, organizam e distribuem a produção do
discurso, a forma como um saber é aplicado em uma sociedade (FOUCAULT, 2014).
Dessa forma, os procedimentos de controle sobre o discurso tentam regular os regimes
de verdade. Esses procedimentos existem porque temos uma vontade de verdade, que está
ligada ao desejo e ao poder (FOUCAULT, 2014), pois saber é poder e poder produz saber,
poder “produz coisas, induz ao prazer, forma saber, produz discurso. Deve-se considerá-lo
como uma rede produtiva que atravessa todo o corpo social [...]” (FOUCAULT, 2017, p. 44).
Para Foucault (2017, p. 51-52), “[…] a verdade não existe fora do poder ou sem poder”, é
produzida a partir de coerções e, dessa forma, “produz efeitos regulamentados de poder”.
Segundo Foucault (2017, p. 52),
Cada sociedade tem seu regime de verdade, sua “política geral” de verdade: isto é, os
tipos de discurso que ela acolhe e faz funcionar como verdadeiros; os mecanismos e
as instâncias que permitem distinguir os enunciados verdadeiros dos falsos, a maneira
como se sanciona uns e outros; as técnicas e os procedimentos que são valorizados

para a obtenção da verdade; o estatuto daqueles que têm o encargo de dizer o que
funciona como verdadeiro.

Neste sentido, é o “‘conjunto de regras segundo as quais se distingue o verdadeiro do
falso e se atribui ao verdadeiro efeitos específicos de poder’” ou, ainda, é “um conjunto de
procedimentos regulados para a produção, a lei, a repartição, a circulação e o funcionamento
dos enunciados” (FOUCAULT, 2017, p. 53-54). Dessa forma, a vontade de verdade está
relacionada com a forma como o saber é aplicado, valorizado, distribuído, repartido e atribuído
em uma sociedade e, por isso, Foucault (2014) propõe que questionemos a nossa vontade de
verdade, uma vez que não considera os discursos nem verdadeiros, nem falsos e nem
ideológicos, mas que há efeitos de verdade produzidos pelos discursos. Como questiona
Foucault (2014, p. 19), “[…] na vontade de verdade, na vontade de dizer esse discurso
verdadeiro, o que está em jogo, senão o desejo e o poder?”
Neste sentido, o nosso objetivo, neste estudo, é identificar os efeitos de verdade no
discurso de Zamenhof, que denotam o desejo de legitimação de seu discurso em prol da língua
internacional, partindo da hipótese de que o enunciador almeja que seu discurso receba o
estatuto da verdade que o coloque na ordem do discurso da ciência linguística. Para alcançar o
objetivo proposto, esta análise pautou-se no método arquegenealógico foucaultiano
(FOUCAULT, 2016) e, portanto, está ancorada na Análise de Discurso de linha francesa.
O discurso, objeto dessa análise, foi publicado, em 1900, com o título “Essência e futuro
da idéia de uma língua internacional” (ZAMENHOF, 1988) e, para que possamos realizar a
análise a partir do método arquegenealógico, faz-se necessária uma análise fundamentada nos
acontecimentos históricos (FOUCAULT, 2017). Dessa forma, narramos, no item a seguir, as
condições de produção do discurso objeto de nossa análise.

Condições de produção
Durante séculos, muitos estudiosos, linguistas ou não, vem se dedicando a encontrar
uma solução para as dificuldades de comunicação entre os povos. Uma das soluções propostas
por essas pessoas é a adoção de uma língua internacional. No entanto, que língua seria esta?
Uma língua nacional? Uma língua inventada para este fim? Para Lázaro Luiz Zamenhof
(Ludwik Lejer Zamenhof), médico polonês, a solução é uma língua neutra, que não pertence a
nenhuma nação, a nenhum povo, criada especialmente para ser a língua internacional e, por

isso, inventou o Esperanto, publicando-o com o nome de Lingvo Internacia, sob o codinome
Doktoro Esperanto (Doutor Esperanto ou Doutor que tem esperança), em 1887.
Zamenhof nasceu na cidade Bialystok, Polônia, em 16 de dezembro de 1859. Uma
cidade marcada pela diversidade linguística, onde falava-se o polonês, o iídiche, o russo e o
alemão, palco de diversos desentendimentos étnicos e linguísticos (SANTOS, 2010). Filho de
um modesto professor de Geografia e línguas modernas, Zamenhof aprendeu a falar russo,
polonês, iídiche, estudou hebraico, latim, grego, italiano, inglês e lituano, aprendeu, em
Varsóvia, as línguas alemã e francesa e, por último, conheceu um pouco do espanhol. No
entanto, o esperantista não era professor de línguas e nem foi reconhecido como linguista.
Zamenhof formou-se médico oftalmologista e durante os estudos, por exigência do pai, teve
que deixar por algum tempo o seu sonho de construir uma língua internacional para solucionar
o problema de incompreensão linguística que vivenciou desde a infância (RÓNAI, 1970;
SANTOS, 2010).
O problema que Zamenhof acreditava ser de origem linguística, era um problema
de ordem econômica e social, devido ao fato de a Polônia ser um país colonizado, cujo território
era alvo de disputas pelos países vizinhos (Rússia, Áustria e antiga Prússia). Tratava-se de um
momento histórico em que a Europa vivenciou a explosão do nacionalismo. Um nacionalismo
belicoso, onde nações se declaravam superiores as outras (LE GOFF, 2008). Neste século, a
língua polaca chegou a ser proibida na sua forma escrita e houve a oficialização do russo nas
escolas polonesas (ZAMOYSKI, 2010).
Não bastasse as repressões sofridas pelos poloneses em relação a outros povos, havia,
ainda, as discriminações entre as pessoas da própria nação, como, por exemplo, os judeus que
eram discriminados não apenas pelos poloneses, mas em toda a Europa (ZAMOYSKI, 2010).
Foi nesta atmosfera de exclusão que viveu Zamenhof, por ser polonês e judeu, intensificada
pelo preconceito linguístico, tanto no que se refere à língua polaca quanto ao iídiche – língua
falada nas comunidades judaicas.
Cabe ressaltar, ainda, que na Europa e na Polônia, o século XIX foi palco dos
movimentos filosóficos do romantismo e do racionalismo. Segundo Milani (2012), a literatura
do Romantismo, na primeira metade do século XIX, reflete toda a estrutura social da Europa,
marcada por mudanças políticas. De acordo com o autor, havia uma ânsia pela renovação no
caráter dos homens, pois o despotismo político fazia com que o homem, o cidadão comum,

ficasse em segundo plano, gerando desigualdades sociais. Havia uma idealização de homem e
de mundo perfeito. O romântico sonhava com esse estatuto de perfeição e liberdade.
No romantismo triunfou a intuição e a fantasia, alimentando o contraste entre as
aspirações e a realidade. Dessa forma, o homem romântico exprimia a insatisfação com o
mundo contemporâneo, contrariamente ao racionalismo que aceitava o mundo de forma
estática, pacífica. (CÂNDIDO e CASTELLO, 1992).
No racionalismo, a razão era considerada instrumento primordial para a construção do
conhecimento. Para Descartes (2018), apenas por meio da razão podemos chegar à verdade,
uma vez que os sentidos nos enganam, por isso, estabeleceu o método cartesiano, baseado na
razão e no rigor matemático.
O racionalismo foi representado, no século XIX, em especial, pelo positivismo que
influenciou a educação e a ciência europeias, entre elas, a ciência Linguística, por meio dos
estudos realizados pelos neogramáticos, que apoiavam-se na filosofia positivista de Comte
(1798-1857) e no método experimental de Bernard (1813-1878) (PAVEAU e SARFATI, 2006).
Esta nova forma de fazer ciência linguística da segunda metade do século XIX resultou
em fortes críticas e negações em relação às especulações filosóficas (PAVEAU e SARFATI,
2006). Neste sentido, estudos sobre a origem das línguas ou sobre a língua universal foram
proibidos pela Sociedade Linguística de Paris (KRISTEVA, 1969).
Durante todo o século XIX, apesar da proibição da Sociedade Linguística de
Paris e da influência do positivismo em linguística, os estudos voltados para a origem das
línguas ou para a língua universal não foram sufocados.
A construção do Esperanto e dos argumentos em prol de uma língua internacional por
Zamenhof se deu, portanto, durante o século XIX, em que os estudos linguísticos caminhavam
para a consolidação de uma nova ciência, a Linguística. A tradição puramente gramatical,
baseada em Port Royal, começou a dividir espaço com os estudos comparativos e uma nova
ideia sobre a linguística começou a se formar, negando discursivamente as tradições linguísticas
anteriores. Foi neste contexto que Zamenhof construiu seu discurso em busca da legitimação
da língua internacional, ora negando as teorias dos seus contemporâneos ora tentando se colocar
nessa mesma ordem do discurso, motivado pela vontade de verdade.

Os efeitos e a vontade de verdade no discurso de Zamenhof

Para empreender a análise a que nos propomos, faz-se necessário considerar os seguintes
questionamentos: qual(is) o(s) saber(es) que era(m) valorizado(s) nas ciências no século XIX?
Qual a vontade de saber da ciência linguística, neste século? Estaria Zamenhof na ordem do
discurso da ciência linguística? Para responder a estes questionamentos, realizamos, com base
nas regularidades discursivas, o seguinte de recorte:
R1: A esse tipo de idéia, que aos contemporâneos parece uma fantasia oca e aos
pósteros parece uma coisa tão natural, [...] a essa classe de idéias pertence também a
idéia da introdução de uma língua comum para a comunicação entre diferentes
povos. Quando nossos descendentes constatarem, no estudo da História, que os
homens, esses reis da terra, esses mais altos representantes da inteligência
mundial, esses semideuses, viveram uns ao lado dos outros, durante séculos inteiros,
sem se compreenderem, eles simplesmente não vão querer acreditar. “Para isso não
era necessária nenhuma força sobrenatural”, eles dirão; “todos esses homens
possuíam, de fato, uma coleção de sons convencionais, através dos quais eles podiam
perfeitamente compreender os seus vizinhos mais próximos […]”. Nossos pósteros
ficarão indignados quando souberem que os homens que pretendiam introduzir uma
língua comum eram tachados de maníacos, infantis, indignos de serem tratados como
homens sérios; que a respeito desses homens qualquer cabeça de vento podia
debochar nos jornais, tanto quanto quisesse, sem que aparecesse alguém para dizer a
esses cabeças-ocas: “Vocês podem achar essas idéias concretizáveis ou não, mas
debochar delas, sem conhecê-las, é vergonhoso, senhores!” (ZAMENHOF, 1988
[1900], p. 10).

No recorte, podemos identificar, a princípio, duas formações discursivas que coocorrem
e se contradizem, produzindo efeitos de verdade: a formação discursiva do romantismo e a
formação discursiva racionalista. Tanto o discurso racionalista quanto o discurso romântico
faziam parte da prática discursiva do século XIX; no entanto, apenas o discurso racionalista era
valorizado como uma verdade no campo das ciências. Aquele que almejasse que seu discurso
fosse considerado uma verdade científica, que desejasse entrar na ordem do discurso científico,
deveria enunciar a partir do racionalismo, mais especificamente a partir do racionalismo
pregado pela filosofia positivista de Comte. O discurso vinculado à formação discursiva
romântica não tinha valor de verdade no meio científico, pois evidenciava a subjetividade e não
a objetividade requerida pela ciência.

Zamenhof era movido por ideais e seu sonho, sua ideia, era criar uma língua com
objetivos de comunicação internacional, para que os homens de diferentes nacionalidades e
falantes de línguas diferentes, pudessem se comunicar, estabelecendo, dessa forma, uma
fraternidade entre os povos, colocando fim aos diversos conflitos vividos em sua época e em
qualquer outro momento da história da humanidade. É neste sentido que Zamenhof se refere à
língua internacional como uma “idéia”.
De acordo com Bechara (2009, p. 480), “idéia” significa:
1 Representação mental, imagem […]. 2 Concepção intelectual […]. 3 Aquilo que se
planeja; intenção, plano […]. 4 Julgamento ou avaliação sobre algo ou alguém;
conceito, juízo […]. 5 Aquilo que se cria, inventa ou imagina […]. 6 Solução […]. 7
Mente, cabeça […].

O léxico “idéia”, nos remete ao conceito de “ideal”, “1 Existente apenas na ideia;
imaginário. 2 O mais perfeito possível […]. 3 O que se deseja conseguir” (BECHARA, 2009,
p. 480). O sentido de “idéia”, relacionado ao sentido de “ideal”, algo que está apenas no
imaginário, algo que seja perfeito, está associado às características do homem dito romântico
e, que de certa forma, eram características vistas de forma negativa pelos racionalistas, uma vez
que consideravam os românticos como sonhadores, idealizadores, pessoas movidas pela
emoção e não pela razão. O discurso crítico racionalista perpassa o recorte, quando Zamenhof
enuncia que homens que pensam como ele são “tachados de maníacos, infantis, indignos de
serem tratados como homens sérios”, ou quando enuncia que a “idéia” de uma língua
internacional é denominada por seus contemporâneos de “fantasia oca”. No entanto, se
considerarmos o valor da razão e a exclusão da experiência no método cartesiano, há o efeito
de sentido de que o léxico “idéia” não sirva apenas à formação discursiva romântica, mas
também à formação discursiva racionalista, em especial, se considerarmos os significados
“Representação mental, imagem. [...] Julgamento ou avaliação sobre algo ou alguém; conceito,
juízo [...]” (BECHARA, 2009, p. 480), que nos remete à “idéia” como pensamento, algo que
pode ser avaliado, julgado, conceituado por meio do pensamento, da razão, pois, como afirma
Descartes (2018), apenas as ideias da razão possuem clareza e distinção.
Ao enunciar “Quando nossos descendentes constatarem, no estudo da História, que os
homens, esses reis da terra, esses mais altos representantes da inteligência mundial, esses
semideuses, viveram uns ao lado dos outros, durante séculos inteiros, sem se compreenderem,
eles simplesmente não vão querer acreditar”, Zamenhof aponta para a clareza da sua ideia, para

a evidência que a razão lhe dá de que é certa a implantação de uma língua internacional, pois,
por meio do método racional, ele chegou à conclusão de que não há futuro sem língua
internacional. Trata-se de uma retórica argumentativa, em que o enunciador utiliza-se da ironia
“como uma arma da parcialidade: o orador está tão convencido de sua própria causa e da
simpatia do público que usa a escala de valores de seu adversário, fazendo ver sua falsidade
mediante o contexto” (ORLANDI, 2012, p. 11). A ironia é marcada linguisticamente no excerto
pelo uso do pronome demonstrativo “esse”, que antecede as expressões abstratas de qualidade
“reis da terra”, “mais altos representantes da inteligência mundial”, pois, como aponta Neves
(2000, p. 505), “Os demonstrativos, usados juntos de determinados substantivos abstratos de
qualidade, podem levar a que esses substantivos se referiam ironicamente a pessoas”. Por meio
desse enunciado, Zamenhof coloca em dúvida a sua crença no racionalismo, ao trazer à baila
as formações discursivas antropocêntrica e/ou do humanismo, utilizando-se dos conceitos
dessas formações discursivas (“homens”, “altos representantes da inteligência mundial”, etc.)
de forma irônica, pois, como aponta Orlandi (2012, p. 28), “A ironia é um acontecimento
discursivo que comunica e, ao mesmo tempo, recusa de comunicar, mantendo o estado de
dúvida”. Neste sentido, Zamenhof, por meio da ironia e de seu efeito de dúvida, almeja colocar
o discurso do outro no falso, com o objetivo de que seu discurso seja o da verdade.
No enunciado “que os homens, esses reis da terra, esses mais altos representantes
da inteligência mundial, esses semideuses”, pode-se destacar o uso dos léxicos e expressões
“homens”, “reis da terra”, “altos representantes da inteligência mundial”, que pertencem às
formações discursivas humanista e/ou antropocêntrica. O enunciador inicia usando esses
léxicos que fazem parte de discursos que compõem a formação discursiva racionalista para em
seguida romper com esta forma de pensamento usando o léxico “semideuses”.
Se considerarmos o racionalismo que culminou com o Renascimento, há uma discussão
que contrapõe o antropocentrismo ao teocentrismo e, ao enunciar, “semideuses”, Zamenhof
aponta para a superioridade do homem na terra, mas não o coloca acima de Deus, pois o prefixo
“semi-” significa “metade”, “quase” (BECHARA, 2009), o que aponta para o efeito de sentido
de que, para Zamenhof, o pensamento religioso ainda está no centro das discussões filosóficas.
No entanto, faz-se necessário a Zamenhof manter-se filiado ao pensamento teórico
racionalista, e movido pela vontade de verdade, pelo desejo de estar na ordem do discurso
científico, enuncia o léxico “sobrenatural”, mais a frente, no excerto “‘Para isso não era

necessária nenhuma força sobrenatural’ eles dirão [...]”. Cabe ressaltar que “sobrenatural”, de
acordo com Bechara (2009, p. 823), significa “[…] Que não pode ser atestado cientificamente.
2 Fig. Muito intenso; sobre-humano. sm. 3 Aquilo que tem caráter sobrenatural [...]”. Portanto,
o uso de “força sobrenatural” aponta para o efeito de sentido de que apenas a força dos homens
era suficiente para resolver as divergências de comunicação e criar uma língua comum,
excluindo uma possível influência divina. Neste sentido, por não estar além da compreensão
humana, a língua internacional trata-se de um fato, portanto, observável e passível de ser
considerado do ponto de vista científico, aproximando-se do racionalismo presente no
positivismo que caracterizava a forma de se fazer ciência no século XIX.
O uso do léxico “perfeitamente” em “‘todos esses homens possuíam, de fato, uma
coleção de sons convencionais, através dos quais eles podiam perfeitamente compreender os
seus vizinhos mais próximos [...]’”, continua apontado para a presença contraditória das
formações discursivas romântica e racionalista, pois pode integrar a ambas, como ocorre com
o léxico “ideia”. O advérbio “perfeitamente” expressa o desejo pelo ideal, por algo perfeito, é
um advérbio de modo que qualifica a ação de compreender, formado a partir do adjetivo
qualificador “perfeito” pelo acréscimo do sufixo -mente. Neste sentido, há o desejo de que as
pessoas se compreendam de forma perfeita no mundo, o enunciador deseja e propõe ações para
que haja transformações no mundo, tornando-o um lugar melhor, como almejavam os sujeitos
do romantismo, caracterizados pela inquietude em relação a sociedade de sua época
(CANDIDO e CASTELLO, 1992). No entanto, “perfeitamente” também está relacionado ao
racionalismo por nos remeter à lógica, visto que se é lógico, é perfeito, não há margens para
exceções, é matemático.
O léxico “Perfeitamente” é um advérbio modalizador que, como aponta Neves (2000,
p. 224), caracteriza-se por “expressar alguma intervenção do falante na definição da validade e
do valor do enunciado: modalizar quanto ao valor de verdade [...]”. Neste sentido, trata-se de
um modalizador epistêmico asseverativo afirmativo, uma vez que a informação do enunciado
é apresentada como um fato, fora de dúvida, uma evidência (NEVES, 2000). Em outras
palavras, Zamenhof, por meio do advérbio modalizador “perfeitamente”, não apenas idealiza,
mas afirma como verdade, como uma evidência irrefutável a língua internacional permitir uma
comunicação perfeita, portanto, objetiva e clara entre pessoas que falam línguas diferentes. Há

no enunciador uma vontade de verdade e, portanto, busca legitimar o seu discurso em prol da
língua internacional, fundamentando-se, ligando-se ao discurso legitimador da ciência.
Segundo Foucault (2014, p. 17), a vontade de verdade “é [...] reconduzida, mais
profundamente sem dúvida, pelo modo como o saber é aplicado em uma sociedade, como é
valorizado, distribuído, repartido e de certo modo atribuído” (FOUCAULT, 2014, p. 17), e as
disciplinas são um tipo de procedimento de controle da distribuição desse saber. O autor explica
que para uma proposição pertencer a uma disciplina, fazia-se necessário que esta estivesse
inscrita em um determinado horizonte teórico. Foucault (2014) cita o caso da busca por uma
língua primitiva, que também pode ser aplicado à língua internacional ou universal – como a
chamam os linguistas, que era um tema aceito no século XVIII, mas que, na segunda metade
do século XIX, era suficiente “para precipitar qualquer discurso, não digo no erro, mas na
quimera e na divagação, na pura e simples monstruosidade linguística” (FOUCAULT, 2014, p.
31). Zamenhof, embora buscasse legitimar seu discurso, utilizando-se de uma formação
discursiva racionalista, fazia emergir em seu discurso a formação discursiva romântica, ideias
que foram amplamente criticadas pelo fazer científico positivista que permeava os estudos
linguísticos do século XIX. Dessa forma, a língua internacional e/ou universal era o monstro
linguístico da segunda metade do século XIX e defendê-la colocava o enunciador na posição
da loucura, do falso.
O discurso de Zamenhof era o discurso do louco, rejeitado, como observa-se nos
adjetivos desqualificadores “maníacos”, “infantis”, e na expressão “indignos de serem tratados
como homem sérios”, tratamentos a quem pretendia “introduzir uma língua comum” como
enunciado no excerto.
Dessa forma, quando Zamenhof enuncia “que a respeito desses homens qualquer
cabeça de vento podia debochar nos jornais, tanto quanto quisesse, sem que aparecesse alguém
para dizer a esses cabeças-ocas: ‘Vocês podem achar essas idéias concretizáveis ou não, mas
debochar delas, sem conhecê-las, é vergonhoso senhores!’”, há o efeito de sentido de tornar o
discurso do outro, o outro que é contrário à ideia da língua comum, inválido, sem poder de
verdade, atribuindo-lhe o estatuto do discurso do louco, rejeitando-o. Neste sentido, o
enunciador também se refere aos críticos da ideia de uma língua comum com as locuções
substantivas “cabeça de vento” e “cabeças-ocas”, desqualificando-os. Portanto, há o efeito de
sentido de que os críticos não estão na ordem do discurso de uma língua universal/internacional,

uma vez que falam dessas ideias “sem conhecê-las”. Ao enunciar o pronome indefinido
“qualquer”, traz o efeito de sentido que a locução substantiva “cabeça de vento”, usada na
posição de adjetivo, é não-particularizada, não-restrita, não-fixa (NEVES, 2000), referindo-se
a qualquer um que não esteja institucionalizado a falar sobre a língua internacional. Seja esse
sujeito linguista ou não, se não tiver conhecimento sobre a língua internacional, não estará na
ordem do discurso para falar sobre ela.
Neste sentido, há um desejo pelo poder, representado pela vontade de verdade. Tanto o
enunciador em prol da língua internacional, quanto o enunciador contrário a tal ideia desejam
legitimar seus discursos descaracterizando, desqualificando o discurso do outro. Trata-se da
ligação entre o desejo e o poder que, de acordo com Foucault (2014), não é algo espantoso, uma
vez que o discurso é aquilo pelo que se luta, o poder do qual queremos nos apoderar.

Considerações Finais
Podemos analisar no discurso de Zamenhof o interdiscurso das verdades do século
XVIII, que, por meio do comentário, ressurgem na prática discursiva do século XIX,
deslocadas, como novos acontecimentos discursivos. Neste sentido, as formações discursivas
do romantismo e do racionalismo, que coocorrem e se contradizem, permeiam a materialidade
discursiva, na forma de interdiscursos, possibilitando efeitos de sentidos outros, em busca da
legitimação de uma verdade que, no discurso de Zamenhof, não é exatamente a verdade que
está na ordem do discurso de seus contemporâneos, é a verdade que não está amparada em um
suporte institucional. Primeiro, porque Zamenhof, mesmo que propondo-se a enunciar a partir
do racionalismo para legitimar seu discurso como uma verdade científica, deixava escapar
inconscientemente sua filiação à formação discursiva romântica, escapando-lhe, também, a
objetividade almejada pela ciência.
Por fim, Zamenhof não estava na ordem do discurso dos estudos linguísticos, mais
especificamente da disciplina linguística, no século XIX, o que o colocava, mais uma vez, no
polo da exclusão, pois o enunciador não era propriamente linguista, mas médico. Neste sentido,
sua vontade de verdade não estava apoiada sobre um suporte institucional que a reforçasse e a
reconduzisse como uma prática discursa. Se de acordo com Foucault (2014, p. 17), a “vontade
de verdade assim apoiada sobre um suporte e uma distribuição institucional, tende a exercer
sobre os outros discursos […] uma espécie de pressão e como que um poder de coerção”,

podemos afirmar, com base nas análises, de que o discurso coagido era o discurso em prol de
uma língua internacional, uma vez que a linguística do século XIX preocupava-se com o estudo
de uma diversidade de línguas a serem descritas.
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Resumo:
Neste artigo, propomo-nos a analisar, à luz da análise do discurso de vertente foucaultiana, como o
discurso midiático, através da constituição do sujeito-vítima, naturaliza ou criminaliza a prática do
feminicídio. Para tanto, discutiremos a constituição do sujeito vítima de feminicídio no discurso
midiático, a partir das práticas divisoras. O corpus será constituído por reportagens que circularam na
mídia sobre o feminicídio de “Ângela Diniz” (1976), publicadas na Revista “Manchete”, edições 1.291
e 1.292. Será utilizada uma abordagem descritivo-interpretativa associada ao método
arquegenealógico. Como resultados parciais, posto que se trata de uma pesquisa em andamento, a
análise nos mostra que na década de 70, a mídia, enquanto tecnologia de poder, a partir de práticas
divisoras, contribuiu para a naturalização do crime e amenização da culpa do acusado de feminicídio.
Palavras-chave: Análise do discurso; Mídia; Feminicídio.

Introdução
A violência sofrida pelas mulheres tem uma maior incidência no espaço doméstico e é
cometida por pessoas com quem a vítima possui relação afetiva ou íntima. As práticas de
violência contra a mulher são formas de expressão de poder exercido pelo violentador para
mantê-la sob seu domínio. A forma mais drástica desta modalidade de violência é aquela
cometida nos casos de feminicídio, ou seja, homicídio de mulheres por questões de gênero.
Foucault (1995, p.243), em “O sujeito e o poder” afirma que
uma relação de poder, ao contrário, se articula sobre dois elementos que lhe são
indispensáveis por ser exatamente uma relação de poder: que “o outro” (aquele sobre
o qual ela se exerce) seja inteiramente reconhecido e mantido até o fim como o sujeito
de ação; e que se abra, diante da relação de poder, todo um campo de respostas,
reações, efeitos, invenções possíveis.

No Brasil, a partir do final da década de 70, surgiram movimentos feministas que
desencadearam discussões acirradas acerca da desigualdade de gênero, como forma de
resistência a toda forma de opressão contra as mulheres, que culminaram com avanços
legislativos, sobretudo no que diz respeito à violência contra a mulher.
O termo “Feminicídio” foi inserido no ordenamento jurídico brasileiro com a inclusão
do inciso VI, ao art.121 do Código Penal pela Lei nº 13.104, de 2015, que definiu o

“Feminicídio” como homicídio cometido “contra a mulher por razões da condição de sexo
feminino”. No entanto, apesar da recente inclusão, esta modalidade delitiva remonta aos
primórdios da nossa sociedade. Assim, nossa pesquisa partirá do seguinte questionamento:
Como o discurso midiático, através da constituição do sujeito vítima, a partir de práticas
divisoras, naturaliza ou criminaliza a prática do feminicídio, contribuindo para a justificação ou
condenação de práticas intolerantes em relação às mulheres?
Assim, nos propomos a analisar, à luz da análise do discurso de vertente foucaultiana,
como o discurso midiático, através da constituição do sujeito vítima, naturaliza ou criminaliza
a prática do feminicídio, justificando ou condenando práticas intolerantes em relação às
mulheres.
Para tanto, adotaremos o método arquegenealógico delineado por Michel Foucault
(2009) na obra "A arqueologia do saber", através do qual é possível compreender a irrupção
dos acontecimentos discursivos, a partir da investigação das condições histórico-culturais que
desencadearam o seu aparecimento. O referido método nos permitirá transformar os
documentos analisados em monumentos, considerando-se que “o documento não é qualquer
coisa que fica por conta do passado, é um produto da sociedade que o fabricou segundo as
relações de forças que aí detinham o poder”. (LE GOFF, 1994, p.545).
Assim, considerando-se que a delimitação do corpus faz parte do momento inicial do
processo de análise que se organiza face à natureza do material e ao questionamento que o
organiza, este será constituído por duas reportagens que circularam na mídia sobre o feminicídio
de Ângela Diniz (1976), publicadas respectivamente, na Revista Manchete de 15/01/1977,
Edição 1.291 e Revista Manchete de 22/01/1977, Edição 1.292.
O acontecimento discursivo “morte de Ângela Diniz”
Na obra “A paixão no banco dos réus”, Eluf (2010) narra de forma detalhada o caso
“Ângela Diniz”. De acordo com a autora, o assassinato da socialite mineira “Ângela Diniz”
ocorreu em 30 de dezembro de 1976, na Praia dos Ossos, em Búzios, no litoral do Rio de
Janeiro, na casa de veraneio da vítima, onde morava há quatro meses com o paulista conhecido
por “Doca Street”, acusado do crime.

As testemunhas afirmaram que o delito ocorreu após uma briga do casal, ocasião em
que a vítima expulsou o companheiro de casa, e este, por sua vez, desferiu-lhe quatro tiros,
sendo três deles no rosto, fugindo em seguida.
A vítima “Ângela Diniz” era uma jovem de 32 anos, divorciada, conhecida pela mídia
como “A pantera de Minas” e por ter tido a vida marcada por escândalos, entre eles, a acusação
de ter assassinado um vigia da sua residência, encontrado morto em sua mansão em Belo
Horizonte, além disso, foi acusada de ter sequestrado os três filhos que estavam sob a guarda
do pai, e, em outra ocasião, foi presa por envolvimento com drogas.
A morte de Ângela Diniz, amplamente discursivizada na mídia, envolveu entre outras
polêmicas, supostos casos de adultério cometidos pela vítima.
Interessante destacar que após o acusado ser aconselhado por seus advogados,
“combinaram que o cliente seria apresentado à imprensa e não à Polícia. Escolheram o redator
de uma revista (Salomão Schwartzman, da Manchete) e o jornalista de uma TV (Odilon
Coutinho, da Globo) para registrar o reaparecimento do réu.” (ELUF, 2010, p.77).
Após algum tempo foragido, “Doca Street” reaparece, mas ao invés de se apresentar de
imediato a polícia, convoca antes a imprensa para que esta registrasse aquele acontecimento de
apresentação espontânea às autoridades.
Em seu primeiro julgamento, ocorrido em 1978, sob a tese da legítima defesa da honra,
o acusado foi condenado a uma pena irrisória de dois anos de reclusão com direito a sursis
(suspensão condicional da pena), ou seja, sequer seria recolhido à prisão, o que na prática
equivaleria a uma absolvição.
A decisão gerou uma série de manifestações por parte de grupos feministas sob o slogan
“Quem ama não mata”. Assim, a acusação recorreu da decisão e após dois anos, já em 1981,
cinco anos após o crime, Doca foi submetido a novo júri e na oportunidade condenado a quinze
anos de reclusão. “A condenação de Doca foi um verdadeiro marco na história da luta das
mulheres.” (ELUF, 2010, p.80)

Relações de poder-saber e constituição de sujeitos
Em “O sujeito e o poder”, Michel Foucault (1995, p.273) enfatiza que o objetivo do seu
trabalho, ao longo dos últimos 20 anos, foi “criar uma história dos diferentes modos pelos quais,
em nossa cultura, os seres humanos tornaram-se sujeitos.”

Para tanto, o autor lidou com três modos de objetivação que transformam os seres
humanos em sujeitos, os quais correspondem as suas três fases de estudo, quais sejam: os modos
da investigação que tentam atingir o estatuto de ciência, como, por exemplo, na “gramaire
générale”, na filologia, na linguística, na economia, na biologia; as práticas divisoras que
dividem o sujeito no seu interior e em relação aos outros, como o louco e o são, o doente e o
sadio, os criminosos e os “cidadãos de bem”, e por fim, como o indivíduo torna-se ele próprio
um sujeito. Ex. como os homens aprenderam a se reconhecer como sujeito de “sexualidade.”
De acordo com Foucault (1995) para as relações de poder não temos instrumento de
trabalho, mas modos de pensar o que legitima o poder. No caso das relações de gênero,
historicamente, vários dispositivos que apontam para a valorização do masculino em detrimento
do feminino, estabelecendo uma relação de dominação do homem, em todos os setores da
sociedade, principalmente nas relações domésticas, funcionaram para que a morte de mulheres
por seus companheiros fosse legitimada e os réus ficassem impunes.
No caso dos crimes de feminicídio, as estratégias discursivas contribuem para a
objetivação que transforma os seres humanos em sujeitos a partir do que Foucault denomina de
“práticas divisoras”.
Foucault (2007) defende que em todas as sociedades, existem procedimentos de
controle dos discursos, destacando os procedimentos externos, os procedimentos internos e os
procedimentos de rarefação dos discursos.
Acerca dos procedimentos externos, Foucault (2007) destaca a interdição, a segregação
e a vontade de verdade. Segundo o autor, “por mais que o discurso seja aparentemente bem
pouca coisa, as interdições que o atingem revelam logo, rapidamente, sua ligação com o desejo
e o poder”. (FOUCAULT, 2007, p.10). Sobre a segregação, o autor enfatiza que desde a Idade
Média, há práticas divisoras que delimitam o discurso que pode ser proliferado daquele que não
deve circular.
No caso da discursivização do feminicídio em análise, é através da conduta moral da
mulher, destacadamente no âmbito sexual, que esta se constituirá como vítima ou como
responsável pela sua própria morte.
De acordo com Foucault (2004), a moral, no sentido amplo, comporta dois aspectos: o
dos códigos do comportamento e o das formas de subjetivação. Em seu primeiro aspecto, é
composto por regras de comportamento, leis, doutrinas religiosas impostas por uma sociedade.

Aqueles que resistam ao código moral, não se comportando de acordo com os seus ditames, de
algum modo, serão punidos.
A constituição dos sujeitos no acontecimento discursivo “morte de Ângela Diniz”.
A mídia, como tecnologia de poder, através de reportagens sobre determinado crime,
processa a objetivação/subjetivação dos sujeitos. Assim, para analisar o funcionamento
discursivo que atua sobre a constituição dos sujeitos na mídia nos casos de feminicídio, a partir
do arquivo delimitado, partiremos da análise de enunciados produzidos em reportagens
publicadas na Revista Manchete, dias após o fato.
A primeira reportagem analisada foi publicada na Revista Manchete em 15 de janeiro
de 1977, quinze dias após o assassinato de Ângela Diniz. A revista traz em sua capa uma foto
da vítima, com a manchete “Ângela Diniz a morte da pantera”. A reportagem de oito páginas
se inicia relatando de que modo desde a infância, a vítima se destacava na Cidade de Belo
Horizonte por sua beleza e requinte e de que modo, alguns anos mais tarde “escandalizou a
cidade”, por adotar um modo de vida que afrontava os costumes da época.
A partir de uma imagem que ocupa duas páginas da reportagem, em que a mãe de
Ângela é apoiada por familiares no momento do sepultamento da filha, aparece em destaque o
enunciado “Seis tiros acabaram com a tumultuada vida de uma moça que perseguia o amor e
nele encontrou a morte.”.

Figura 1

Fonte: Revista Manchete. 15/01/1977. Edição 1.291. P.6-7.

Nas reportagens sobre a morte de Ângela Diniz, encontramos a regularidade de
enunciados que destacam o modo de viver adotado por Ângela Diniz e o relaciona a causa da
sua morte. A busca desenfreada pelo amor é relacionada à causa da sua morte. Através do uso
dos antônimos vida e morte, a busca incessante por viver de forma intensa, no caso de Ângela
Diniz, é considerada responsável por levá-la ao outro extremo, qual seja, a morte.
Nas páginas seguintes da reportagem, encontramos duas fotos de Ângela, uma tomando
banho de mar, e outra em um salão em traje de gala com a seguinte descrição “Ângela em duas
versões: na praia, como gostava de viver ultimamente, e como mulher de sociedade, da qual se
afastava cada vez mais.”
A reportagem apresenta a vítima em dois momentos de sua trajetória, a partir de
modos de vida antagônicos, traçando assim o perfil atual daquela que teve a vida ceifada pelo
companheiro.

Figura 2

Fonte: Revista Manchete. 15/01/1977. Edição 1.291. P.8-9.

A imagem da vítima é discursivizada a partir de uma visão dicotômica de Ângela Diniz
enquanto mulher casada, dama da sociedade, respeitada por todos e de outro lado, uma mulher
já hostilizada por sua conduta moral. O modo de vida escolhido por Ângela lhe dissociava do
modelo estabelecido de “mulher da sociedade”. Assim, a partir das fotografias apresentadas, e
da manchete em destaque, a imagem de Ângela Diniz se apresenta de forma dividida, de um
lado, temos Ângela, uma mulher elegante, socialite respeitada pela elite mineira, e de outro,

uma mulher libertina, em trajes de praia, divorciada, sem a guarda dos filhos, já não respeitada
pela sociedade. É esta segunda imagem de Ângela que se associa ao momento da sua morte, foi
esta a “Ângela” assassinada por “Doca Street”.
Em reportagem de seis páginas publicada também na Revista Manchete, em 22 de
janeiro de 1977, tendo como foto de capa uma imagem do acusado e uma imagem da vítima,
associada à manchete “Doca e Ângela Anatomia de um crime”, são apresentadas fotos de
Ângela Diniz em seu casamento com Milton Villas Boas, ocorrido em 1962, e ao lado, uma
foto de Ângela um pouco depois, dançando com outro homem, seguida da descrição “Ângela
amava festas, onde era vista com milionários, como Patiño.

Figura 3

Fonte: Revista Manchete. 22/01/1977. Edição 1.292. P.6-7.

Mais uma vez, a imagem da vítima está associada a duas condutas morais discrepantes.
A primeira delas, vestida de noiva, ao lado do esposo e da mãe, remete a figura de pureza,
castidade, seguindo os ditames religiosos. De outro, “Angela” frequentando salões de festa
desacompanhada do marido e dançando com outros homens, o que seria rechaçado para uma
mulher casada.

Considerações finais
Toda produção de discursos é responsável pela veiculação das relações de poder que
compõem a sociedade em determinado momento sócio-histórico.

Os enunciados que irrompem nas reportagens analisadas, nos permitem observar de que
modo há uma objetivação/subjetivação do sujeito vítima a partir de práticas divisoras. No caso
do sujeito mulher vítima de feminicídio, temos de um lado a imagem de uma mulher vítima por
ter sido sua vida ceifada por outrem, e em oposição, a imagem da mulher como responsável por
sua própria morte, já que o motivou a partir de uma conduta moral indevida.
Assim,

a

mídia,

como

tecnologia

de

poder,

através

de

processos

de

objetivação/subjetivação, destacadamente as práticas divisoras, ao longo da década de 70, no
acontecimento discursivo “morte de Angela Diniz” contribuiu para a objetivação/subjetivação
da vítima como um sujeito amoral, descumpridora dos costumes sociais e religiosos da época.
Através deste processo, o sujeito-mulher é constituído como aquela que, através de um modo
de vida libertino, teve como consequência uma morte trágica.
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Resumo:
O presente trabalho integra um projeto de Tese que objetiva refletir sobre os enunciados da poesia de
Arnaldo Antunes e Manoel de Barros. Como suporte teórico-metodológico foram acionados alguns
conceitos que integram à Análise de Discurso de vertente francesa, mais precisamente as formulações
de Michel Foucault no que concerne a sujeito e discurso, assim como outros que estão ligados a esses
citados. Como corpus para este ensaio, dois poemas foram selecionados, sendo um deles integrante do
livro As Coisas (1992), de Arnaldo Antunes e o outro presente no Livro sobre Nada (1996), de Manoel
de Barros. Pelas análises, concluem-se que esses poetas apresentam, em suas escrituras,
funcionamentos discursivos passíveis de serem comparados, pelas confluências em torno de seus
enunciados, a construção da uma Infância pautada pela prática de liberdade com as palavras, ponto
que culmina para a direção da nossa proposta de pesquisa.
Palavras-chave: Discurso; Arnaldo Antunes; Manoel de Barros.

Considerações Iniciais
O trabalho proposto se propõe a fazer um percurso discursivo pelo cenário da literatura
brasileira, a fim de refletir sobre os discursos materializados em livros de Arnaldo Antunes e
Manoel de Barros que, embora apresentem algumas diferenças em suas trajetórias como
escritores, há um ponto convergente que nos chama a atenção. Ao longo de suas composições,
sendo que Barros inicia sua escrita na década de 1940 e Antunes na década de 1980, no rock,
partindo posteriormente para a produção livresca, a temática ligada à Infância unem esses dois
escritores, pela construção de um sujeito que remete ao universo da criança. Não se pretende
trabalhar com a literatura propriamente dita, muito menos com literatura infantil, até mesmo
porque as escrituras tomadas para estudos não se direcionam a esse público referido.
A proposta que ora se apresenta se debruça sobre a análise de discurso a partir dos
enunciados desses dois escritores, que estabelecem uma zona de vizinhança com a infância, isto
é, um sujeito que é materializado nos poemas de grande parte das obras desses poetas. Nesse
contexto, o suporte teórico-metodológico adotado para tal problematização apresenta como
base as formulações do filósofo Michel Foucault, o qual integra a proposta da Análise do
Discurso de vertente francesa. Como recorte para análises foram selecionados um poema de
cada poeta, os quais serão analisados, também, no trabalho de doutorado supracitado. De início

explanamos alguns conceitos sobre metodologia adotada; em seguida, encontram-se as análises
discursivas do corpus, delineando as discussões para as considerações finais.

O suporte teórico-metodológico: breves apontamentos
A base teórica para a implementação da nossa leitura de poemas de Arnaldo Antunes e
Manoel de Barros é Michel Foucault, filósofo que é tomado como suporte metodológico
pertencente à AD francesa. A constituição do sujeito a partir de seus postulados merece
destaque, uma vez que a construção da infância que se apresenta nos escritores brasileiros
destacados repousa sobre um sujeito criança, cujas subjetividades são materializadas nos
poemas integrantes do corpus analisado.
Considerando o sujeito como peça chave para este trabalho, vale destacar que sua
constituição, na perspectiva foucaultiana, se dá por meio das práticas discursivas, pelas relações
de saber e de poder. Ressalte-se que essas relações que envolvem o poder se dão no cotidiano
das relações sociais, por sujeitos livres e não um que detém o poder e o exerce sobre o outro,
mas que ambos o fazem funcionar por vias de seus contatos, sem violência. Nesse processo,
assim como atesta Foucault (1981), o poder é algo que funciona, não concentrado, mas disperso,
que ganha sustento a partir de microforças, isto é, de microlutas que acontecem em todos os
tipos de relações humanas no seio social. É algo que funciona, não que existe de fato sob posse
de um sujeito, pois se fosse dessa natureza, seria apenas relações de força em que um exerce
sobre o outro a partir de uma conjuntura social dada.
Em se tratando do funcionamento do poder entre sujeitos, vale destacar que nenhum
sujeito e, consequentemente, nenhum discurso está isento das relações de poder. Essas
produções discursivas e de sujeito colocam as relações de poder como algo central, não podendo
ser compreendidas como ponto negativo, já que o poder não nega nada, mas produz
subjetivações como resultado positivo. Por outro lado, como resultado dessas relações, surgem
as resistências, sendo consideradas pelo filósofo como parte integrante do curso do
funcionamento do poder.
Quanto ao exercício do poder, embora existam estruturas sociais ligadas às instituições
que o consolidam, não se pode entendê-lo a partir desse ponto de vista, mas como instância que
se dá de sujeito para sujeito, pela dispersão de seu funcionamento. Assim como o citado filósofo

assegura, o poder classifica, individualiza e normaliza o sujeito, vinculando-o a uma identidade
social/cultural e individual.
Como mencionado, a constituição do sujeito se dá por vias das relações de poder e de
saber, pelas práticas discursivas que se dão a partir de suas vivências sociais, com outros
sujeitos, discursivamente falando. Esse processo merece destaque, tendo em vista que o sujeito
integra a função enunciativa destacada por Foucault (2008) como uma posição discursiva que
se materializa no enunciado. Quanto ao enunciado, na sua problemática, afirma-se que
[...] é uma função de existência que pertence, exclusivamente, aos signos, e a partir da
qual se pode decidir, em seguida, pela análise ou pela intuição, se eles “fazem sentido”
ou não, segundo que regra se sucedem ou se justapõem, de que são signos, e que
espécie de ato se encontra realizado por sua formulação (oral ou escrita)
(FOUCAULT, 2008, p. 98).

No que concerne à função enunciativa, vai para além da materialidade repetível da
língua, é problematizado pela sua função no contexto de sua enunciação, pela data de produção,
suporte material e institucional, campo associado e posição de sujeito, esta sendo de nosso
maior interesse.
Na perspectiva foucaultiana, o enunciado pode ser tomado como suporte para
materialização do discurso, este sendo um conjunto de enunciados que pertencem a uma mesma
formação discursiva. A circulação discursiva, que funciona pela forma de dispersão, que
contém em seu interior outros discursos e de ordem não fixa e, por isso descontínua, constitui
sujeitos a partir de suas condições de possibilidade. Nesse processo, vale considerar que o
sujeito também não é uma instância fixa e acabada, mas sempre em processo de constituição,
no curso dinâmico da história que não cessa de se transformar.
Vinculado à história, o enunciado pode até se repetir, mas a enunciação, não. As
condições de possibilidade o tornam singular, atribuindo-lhe sentido distinto, desestabilizandoo a cada (res)surgimento, fator que aponta o porquê esse e não outro em seu lugar
(FOUCAULT, 2008). A relação entre enunciados denunciam o caráter heterogêneo do sujeito,
o qual se inscreve em várias formações discursivas, dada a complexidade de sua constituição
na esfera de suas relações sociais.
Isto posto, considerando a íntima relação entre sujeito e discurso, atrelada também ao
poder, acreditamos ser conveniente citar aqui o vínculo que a subjetividade mantém com a
verdade, bem como assegura Foucault (2016) na sua problematização sobre os jogos

discursivos e seu reflexo no real. A partir desse pressuposto, o que ocorre são jogos de verdade,
isto é, discursos que são tomados como verdadeiros em dado ponto da história que na maioria
das vezes não condizem com a realidade.
Há provavelmente em toda cultura, em toda civilização, em toda sociedade, ou pelo
menos em nossa cultura, em nossa civilização e em nossa sociedade, certos discursos
verdadeiros referentes ao sujeito que, independentemente de seu valor universal de
verdade, funcionam, circulam, têm o peso da verdade e são aceitos como tais
(FOUCAULT, 2016, p. 12).

O jogo de verdadeiro e falso é marcado pelas relações de poder que o dominam e muitas
vezes uma verdade mascara outra como forma de controle, funcionamento discursivo pautado
naquilo que deve ou não ser dito em certo momento. O que está em jogo nesse processo é que
o sujeito se constitui a partir dessas verdades, por meio do que é tomado como verdadeiro para
uma época, cujas subjetividades vão se dando à medida que esses jogos acontecem.
Esse embate social sobre o verdadeiro e o falso pode ser entendido a partir de uma ordem
discursiva dada, em que um sujeito não está autorizado a dizer tudo. “Sabe-se bem que não se
tem o direito de dizer tudo, que não se pode falar de tudo em qualquer circunstância, que
qualquer um, enfim, não pode falar de qualquer coisa” (FOUCAULT, 1996, p. 9). O processo
de legitimação ou interdição do que se diz entra nos jogos de verdade, cuja proibição de
circulação de determinado discurso acaba por impedir que determinado discurso seja dito. Entra
em cena, nesse processo, o saber, pois quem o detém, em determinada área, encontra-se
autorizado a falar a partir de seu lugar, sendo percebido como lugar de verdade pelo conjunto
de sujeitos que o cercam.
Como já mencionado, o sujeito se constitui por meio da linguagem, isto é, relações
discursivas com outros sujeitos, tendo em vista o poder que aí impera. Nessa perspectiva e
tomando a infância como eixo central de nosso trabalho, Kohan (2003) defende que é nessa
fase da vida que o sujeito apresenta seu início de constituição, por meio de suas relações com a
linguagem. As relações que a criança mantém com adultos e com outras crianças, enfim com
outros sujeitos, caracterizam-se pelas relações de poder e de linguagem, fatores que servem
como base para a constituição de suas subjetividades.
Essa relação entre infância e linguagem defendida pelo autor supracitado entra em
consonância com as considerações foucaultianas sobre a constituição do sujeito por meio de
suas relações discursivas, ponto que merece destaque como referência para nossas análises.

Dessa forma, seguem a leitura de dois poemas, sendo um de cada escritor brasileiro
mencionado, cujas análises se deram por meio desse suporte metodológico, tendo em vista a
constituição de sujeito que repousa sobre a materialidade enunciativa dos poemas.

Arnaldo Antunes e Manoel de Barros: uma relação possível
Partindo para as análises dos poemas, seguem dois, um de cada escritor, sendo “A
Cultura”, contido no livro As Coisas, de Arnaldo Antunes, lançado em 1992, cujo sujeito lança
um olhar sobre as coisas que o cercam. Além de linguagem verbal, a obra apresenta também
desenhos que procuram representar cada poema em questão, recurso que não consideramos
aqui.
A Cultura

Fonte: (ANTUNES, 1992, p. 51)

No que concerne à materialidade linguística do poema, há regularidades que merecem
destaque, as quais podem ser relacionadas com o sujeito do discurso. Os versos, enunciados

conceituais de quem está a descobrir as coisas, estão dispostos de forma semelhante, cuja
sintaxe apresenta classes gramaticais uniformes entre eles.
O universo conceitual foi montado pela metodologia da comparação, em que se busca a
definição de certos elementos por meio de outros que apresentam semelhanças físicas: “O girino
é o peixinho do sapo” ou pelas nomenclaturas rimadas: “cabra” e “cobra”, denunciando um
sujeito em processo de construção de conceitos sobre as diversidades que o rodeiam. Esse
comportamento curioso aponta para subjetividade própria de uma criança em descoberta do
mundo, cuja curiosidade é marcada por uma vontade de verdade, em que as comparações e
analogias dos diversos elementos da natureza sustentam sua constituição como sujeito de
linguagem. Essa constituição de infância vincula-se a uma ordem discursiva (FOUCAULT,
1996) que a permite dizer desse lugar, isto é, próprio de ser criança.
No contexto de suas definições por meio dos discursos, o sujeito é entendido como efeito
de uma exterioridade, bem como afirma Foucault (2016) quando aborda sobre a relação entre
subjetividade e verdade. As relações expostas nos enunciados evidenciam verdades
estabelecidas, especialmente pelo uso recorrente do verbo ser no presente do indicativo “é”.
Essa materialidade linguística aponta para regimes de verdade que constituem o sujeito ligado
à infância, cujo exterior reflete na sua formação conceitual sobre o mundo.
Em relação ao título do poema, “A Cultura”, este enunciado é povoado de um teor
subjetivo, tendo em vista que os processos culturais, em meio às relações de saber e de poder,
classificam os sujeitos, direcionam-nos a uma identidade. E nesses modos de percepção de
elementos ligados ao exterior, a cultura se faz presente como constituinte das subjetividades
desse sujeito, cuja infância é construída pela liberdade discursiva, dada a curiosidade e relações
de coisas que denunciam um ser em fase de descoberta do mundo ao seu redor.
Esse “criançamento das palavras” é materializado também nos enunciados dos poemas
de Manoel de Barros, em que um poema contido no Livro sobre nada, lançado em 1996, foi
escolhido para análise. Ressalte-se que os poemas não possuem títulos, tendo seus inícios já
com o texto propriamente dito.
Carrego meus primórdios num andor.
Minha voz tem um vício de fontes.
Eu queria avançar para o começo.
Chegar ao criançamento das palavras.
Lá onde elas ainda urinam na perna.

Antes mesmo que sejam modeladas pelas mãos.
Quando a criança garatuja o verbo para falar o que não tem.
Pegar no estame do som.
Ser a voz de um lagarto escurecido.
Abrir um descortínio para o arcano.
(BARROS, 1996, p. 47)

Escrito em primeira pessoa, o sujeito materializado nos enunciados é um adulto
nostálgico do mundo da infância, em que carrega “seus primórdios num andor”. Esse situar-se
nos seus primórdios, isto é, do desejo de ser criança, denuncia o caráter constitutivo do sujeito
pela história, como algo não fixo, mas sempre em processo de formação, de subjetivação. E
esse sujeito vai tecendo discursos que caracterizam as subjetividades de uma criança,
construindo uma infância a partir de suas nuances discursivas nos primórdios da vida.
O desejo do sujeito de voltar a ser criança é marcado em “Eu queria avançar para o
começo”, cuja materialidade linguística apresenta uma inversão em relação à semântica do
verbo “avançar” no curso temporal. Este significa caminhar para frente, que seria o oposto de
retornar ao estágio inicial de sua vida, isto é, regressar à infância. Nesse sentido, o efeito dado
a essa fase da vida como mais importante justifica esse avanço para a infância.
O enunciado “Chegar ao criançamento das palavras”, numa posição dialógica com o
poema de Antunes, revela a construção de uma identidade pela diferença: criança diferente do
adulto por meio dos discursos, configurando constituição de sujeitos por meio das relações de
microfísica do poder, bem como problematiza Foucault (1981). Considerando a constituição
discursiva ligada à infância e a partir dos enunciados do poema, nos vem à mente uma
linguagem diferenciada, com sintaxe reduzida, palavras simples ou ausência delas, curiosidade
pelas coisas (vontade de verdade), enfim, a constituição do sujeito por meio da linguagem, bem
como defende Kohan (2003) pela relação da criança com o mundo exterior. Essa fase inicial da
vida, pelas palavras primeiras, “Lá onde elas ainda urinam na perna”, que denunciam o caráter
de constituição desse sujeito, cujas técnicas de si com seu físico são metaforizadas com a
linguagem, criando um efeito de evidência ligado ao seu universo físico e intelectual-discursivo.
Ainda sobre a constituição de subjetividades por meio dos discursos, cujas palavras
iniciais marcam a relação do sujeito com o mundo, fica nítida em “Quando a criança garatuja o
verbo para falar o que não tem”. O vocabulário carente, isto é, a ausência de palavras também

é uma marca de constituição, além de ser sinônimo de verdade, que caracteriza suas
subjetividades.

Considerações Finais
O presente ensaio teve por objetivo refletir sobre os discursos presentes nas poesias dos
escritores brasileiros Arnaldo Antunes e Manoel de Barros, como amostra de um projeto de
Tese em andamento sobre a referida temática. O foco central da pesquisa, assim como pode ser
percebido a partir das análises acima, é problematizar a infância que é construída nos
enunciados desses dois escritores, a fim de se estabelecer um ponto de encontro entre ambos, a
partir do suporte teórico-metodológico tomado para as análises.
Nessa perspectiva de trabalho, e pelos resultados apresentados, é possível detectar, na
materialidade dos enunciados, a constituição de sujeitos ligados à infância, sob algumas
perspectivas: sintaxe reduzida, embora passível de ser entendida como complexa; referências a
subjetividades próprias de um sujeito criança (fazer xixi nas calças, palavras primeiras,
necessidade de fontes, curiosidade em relação as coisas que a cerca, comparações entre
elementos como critério de aquisição de conhecimento). Trata-se de subjetividades que
remetem a um sujeito portador de certa liberdade com as palavras, pela legitimidade social que
a possibilita, a partir de uma ordem discursiva que se caracteriza como sendo própria do sujeito
ligado à infância.
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Resumo:
Esta pesquisa tem o objetivo de investigar se e como, na Filosofia, a mulher filósofa foi silenciada.
Observando que há pouca presença da mulher nos cursos de Filosofia, seja no corpo discente ou
docente, seja nos textos das bibliografias básicas ou complementares, nossa problemática levanta a
seguinte questão: Podemos perceber a presença, ou a ausência, do estudo de escritos que sejam de
autoria feminina na formação acadêmica de filosofia? O início de nosso trabalho, e o que motivou essa
pesquisa dissertativa, já aponta a existência de um número diminuto de mulheres que têm voz dentro
da filosofia enquanto disciplina do saber, em especial nos cursos da graduação. Por isso, há a presente
necessidade de analisarmos o contexto de produção do discurso institucionalizado que legitima a voz
masculina como representante da formação filosófica, bem como refletirmos de que forma o
silenciamento (ORLANDI, 1993) das mulheres da/na filosofia dá significado a esta disciplina.
Palavras-chave: Filosofia e mulher; silenciamento das filósofas; análise de discurso.

Introdução
Este trabalho tem como objetivo apresentar os resultados parciais de nossa pesquisa de
mestrado, na qual buscamos teorizar sobre o tema “Mulheres filósofas: um silêncio
institucionalizado?”. Assim, nossa investigação busca refletir sobre se e como, na filosofia, a
mulher filósofa foi silenciada. Fundamentados na Análise de Discurso pecheutiana, nossa
pergunta leva-nos a pensar como, durante tantos anos, o discurso do homem filósofo foi
legitimado e o da mulher filósofa foi escondido. Queremos, com isso, iniciar a reflexão sobre
quais foram os meios de produção que colocaram um discurso em evidência, o do homem, e
silenciaram outro, o da mulher. Em outras palavras, gostaríamos de pensar sobre o que é dito
quando há ausência da fala de autoria feminina.
Assim, analisamos o discurso presente nas ementas das disciplinas de filosofia dos
cursos de graduação de universidades federais do Brasil, bem como as escolhas das obras a
partir dos nomes dos/das filósofos/filósofas, para perceber como o sentido do filosóficocientífico tenta se mostrar transparente. Isto é, perceber como as disciplinas da graduação
trabalham com o que é filosofia, quando trazem que textos legítimos filosóficos não são aqueles
produzidos por mulheres e que durante anos foram esquecidos, e sim aqueles do homem

filósofo, que permanecesse sendo o mais, e por vez o único, considerado. Queremos, assim,
analisar “o conjunto do que é preciso não dizer para poder dizer” (ORLANDI, 2013, p. 74).

Discussões iniciais
Percebemos, nos últimos anos, uma expressiva quantidade de pesquisas e publicações
sobre a temática do silêncio e da mulher nas mais diferentes áreas do conhecimento. No entanto,
mesmo com essa “recente” inquietação acadêmica, poucos são os trabalhos que abordam o tema
do silêncio da mulher, e menos ainda são os que discutem sobre a presença ou a ausência da
mulher na filosofia, sem refletir sobre o silêncio feminino nessa área do saber.
Por isso achamos pertinente o desenvolvimento de nosso trabalho e, para tanto,
direcionamos nossa investigação para a área de produção de conhecimento científico de
filosofia, a graduação. Para responder à materialidade de nossas perguntas, inicialmente
buscávamos nos ementários de algumas disciplinas de cinco cursos selecionados em
Universidades Federais, mais especificamente na parte da referenciação (bibliográfica) básica
e complementar. Estamos, agora, passando por uma reestruturação em nosso corpus e,
consequentemente, em nossa análise e, por isso, decidimos buscar, entre todas as universidades
federais do Brasil, as instituições que possuem curso de graduação em filosofia, escolhendo,
dentre elas, uma disciplina de cunho histórico.
Nossos questionamentos, assim, sofreram algumas alterações. Primeiro, queríamos
saber se dentro das disciplinas obrigatórias do curso de graduação em filosofia, em especial as
de perspectiva histórica, havia obras de mulheres filósofas escolhidas como bibliografia básica
ou complementar. Agora, perguntamos sobre a escolha da bibliografia dentro de apenas uma
disciplina comum a todos os cursos. Optamos, assim, pela análise do ementário deIntrodução
à Filosofia, por se tratar de uma matéria que possibilita a ampla abordagem do tema e tem como
princípio refletir sobre o que é a Filosofia. Depois questionávamos se existiam matérias
específicas, na graduação, voltadas ao conhecimento de filósofas. Hoje, nossa preocupação é
analisar como a disciplina escolhida representa o que está escrito no texto da ementa a partir da
escolha das obras em sua bibliografia. Por fim, indagávamos sobre quem são as mulheres,
consideradas a partir das obras História das Mulheres, de Georges Duby e Michelle Perrot
(1990), e Filósofas, de Juliana Pacheco (2016), que escreveram obras filosóficas e quantas
dessas obras são estudadas nos cursos de filosofia e nas disciplinas selecionadas. Decidimos

permanecer com esse último questionamento, fazendo suas devidas alterações, para cumprir
com um de nossos objetivos nesse trabalho que é o de desconstruir a ideia de que não existiram
mulheres filósofas na história e que por isso elas não são estudadas.
Isso porque nossas primeiras análises já apontam a existência de um número diminuto
de mulheres que têm voz dentro da filosofia enquanto disciplina do saber, em especial nos
cursos da graduação. Dessa forma, há a presente necessidade de considerarmos o contexto de
produção do discurso institucionalizado que legitima a voz masculina como representante da
formação filosófica, bem como refletirmos de que forma o silenciamento (ORLANDI, 1993)
das mulheres da/na filosofia dá significado a esta disciplina.
Assim, entendemos que nossa investigação tem três eixos temáticos: o silêncio, a mulher
filósofa, e o silêncio da filósofa na história. Tendo em vista esse conteúdo norteador, nossa
problematização questiona sobre alguns aspectos que não foram, ainda, amplamente abordados
no meio acadêmico: questionamos como o silêncio significa no dito e no não-dito das mulheres
filósofas; refletimos sobre como o discurso masculino se tornou referência para um campo que
busca pelas grandes verdades; e analisamos o silenciamento das mulheres que produziram
saberes ao longo da história da filosofia, tendo como base as obras História das Mulheres, de
Georges Duby e Michelle Perrot (1990), e Filósofas, de Juliana Pacheco (2016).
Contextualizando brevemente para justificar a escolha do tema e da problemática desta
pesquisa, Michelle Perrot (2007) afirma que até o século XVIII, apenas três séculos atrás, ainda
se discutia se as mulheres eram seres humanos como os homens ou se estavam mais próximas
dos animais irracionais. Podemos nos perguntar, então, quem eram as pessoas que discutiam tal
questão? A quem pertencia a autoridade, durante tantos séculos, de colocar a mulher em lugar
de tamanha inferioridade intelectual frente ao homem? Segundo a autora, certamente não as
mulheres, visto que um dos motivos do silêncio destas era a sua invisibilidade social – aquela
que era escondida, “mantida sob a proteção do lar”, não aparecia para constar nos livros de
história. Por isso, pela mulher ter passado tantos séculos tendo sua história narrada por homens,
que justificamos a realização de nossa pesquisa. Precisamos refletir e discutir sobre a mulher
na história, narrar posições e lugares diferentes que esse ser ocupou e ocupa – e o lugar de
filósofa é um deles. Dito de outra forma, é constante e urgente a necessidade de refletirmos
sobre a produção científica produzida pelo gênero feminino, produção esta predominantemente
apagada ao longo do desenvolvimento da civilização humana.

De acordo com dados coletados em 2015 por Carolina Araújo (2016), sobre questões
ligadas ao gênero na formação em filosofia, o conjunto composto por docentes e discentes no
programa de pós-graduação desse curso, atualmente, possui 4.437 indivíduos, 1.199 deles
mulheres (27%) e 3.238 homens (73%). Desse número, 3.652 são alunos, sendo 1.036 mulheres
e 2.616 homens (28,4% e 71,6%, respectivamente). Do corpo docente, composto por 785
pessoas, há 163 mulheres (20,76%) e 622 homens (79,24%).
Essa investigação feita por Araújo nos permite vislumbrar o panorama geral da educação
da filosofia desenvolvida no Brasil, mas também nos possibilita investigar a presença da mulher
na filosofia. Mais ainda, dados como esses nos impulsionam a refletir sobre a mulher enquanto
filósofa e como esse papel foi construído ou negligenciado ao longo da história. Para tanto,
precisamos também pensar sobre a mulher como autora e, além, como produtora de
conhecimento científico-filosófico.
Quando estudamos sobre os discursos de mulheres, geralmente procuramos documentos
históricos que possam “dar voz” às poucas que conseguiam escrever, publicar ou “falar no
púlpito”. E com isso, por vezes, acabamos desconsiderando o silêncio que ali estava presente e
o modo que este significa. Retomando Michelle Perrot (2007), é a partir do século XIX, de
forma mais abrangente, que a mulher pôde ter acesso garantido à educação e,
consequentemente, passa a ser consumidora e criadora dos materiais lidos.
Essas autoras encararam inúmeros obstáculos, que vão desde a dificuldade em se
escrever de forma erudita sem ter educação superior até o enfrentamento dos estereótipos
femininos inventados a partir da visão do homem autor sobre as personagens mulheres de suas
obras, ou das vozes que ecoavam teoricamente sobre o que era esse ser do gênero feminino.
Como afirma Perrot (2007, p. 22), “[há] uma falta de fontes não sobre as mulheres nem
sobre a mulher, mas sobre sua existência concreta e sua história singular”. Por outro lado,
continua a autora,
existe uma abundância, e mesmo um excesso, de discursos sobre as mulheres;
avalanche de imagens, literárias ou plásticas, na maioria das vezes obra dos homens,
mas ignora-se quase sempre o que as mulheres pensavam a respeito, como elas as
viam ou sentiam (PERROT, 2007, p. 22).

Por entender, então, que houve um silenciamento na e da mulher na história, tendo em
vista principalmente a autoria e a produção científica-filosófica, nosso trabalho procura
investigar como ocorre esse processo de significação do silêncio no discurso da mulher filósofa.

Pois, tal como afirma Mariani (2010), somos marcados por um não-dito estrutural, motivo pelo
qual buscamos constituir sentidos continuamente.
Assim, acreditamos ser necessário o estudo do silêncio na medida em que ele possa nos
ajudar na compreensão da identidade do gênero feminino e da mulher filósofa, em como ele
constitui seu discurso e em como as mulheres utilizam do silêncio para significá-lo e simbolizarse.
Utilizamos o texto de Eni Orlandi (1993, 2013), As formas do silêncio, para fundamentar
nossa análise. Nele, a abordagem de conteúdo tão fugaz é feita a partir de pistas deixadas na
materialidade pelo silêncio. Pois, diferentemente da linguagem verbal, o silêncio significa de
modo contínuo, absoluto e é preciso levar isso em consideração quando estudamos essa
temática.
De início, Orlandi distingue o conceito de implícito e de silêncio, dizendo que aquele é
material do linguista e não faz parte da mesma metodologia que quer trabalhar. A autora, assim,
não entende o silêncio como a ausência de sons e de palavras, mesmo que estas remetam a um
dito ou a um não-dito (implícito), mas sim como aquilo que é apagado, colocado de lado,
excluído, sendo a própria condição de produção de sentido. Desta forma, é indispensável
afirmar que, para a autora, o silêncio não fala, ele significa, tornando-se, por isso, desnecessário
“traduzi-lo” em palavras. Por outro lado, devemos “compreender o sentido do silêncio por
métodos de observação discursivos.” (ORLANDI, 2013, p. 102).
Além disso, a analista de discurso faz duas divisões entre as formas do silêncio: o
silêncio fundador, e a política do silêncio. Nesta última, estão dispostas as divisões entre o dizer
o não-dizer, se dividindo, por sua vez, em: “a) o [silêncio] constitutivo (todo dizer cala algum
sentido necessariamente); e b) o [silêncio] local (a censura).” (ORLANDI, 2013, p. 102).
Nessa perspectiva, Orlandi reafirma que o silêncio não é a ausência de palavras. Por
isso, impô-lo não é calar aquele que fala, mas sim impedi-lo de sustentar outro discurso: “Em
condições dadas, fala-se para não dizer (ou não permitir que se digam) coisas que podem causar
rupturas significativas na relação de sentidos.” (ORLANDI, 2013, p. 102). Por esse motivo, as
palavras vêm carregadas de silêncio ou silêncios.
Assim, a forma de silêncio que utilizaremos em nossa pesquisa é a que a autora chama
de silenciamento, ou uma política de sentido ou de silêncio. Considerando-se a divisão entre o
silêncio constitutivo e o silêncio local, temos que na política do silêncio o “poder-dizer” traduz-

se como a relação do dito ou do não-dito que é marcada social e historicamente. Nesse sentido,
Orlandi afirma que “ao dizer algo apagamos necessariamente outros sentidos possíveis, mas
indesejáveis, em uma situação discursiva dada.” (ORLANDI, 2013, p. 73).
Então, pensando em nosso objeto de análise, e considerando que, para falar, o sujeito
tem necessidade do silêncio, podemos refletir sobre a predominância das vozes de filósofos
sendo estudados nos cursos de graduação em filosofia – como isso significa para a construção
da disciplina do saber que considera abranger toda a história da filosofia ao abordar somente os
filósofos? Que sentido(s) essa afirmação silencia? Por outro lado, também podemos analisar o
que o silêncio significa ao considerarmos a ausência das vozes de filósofas nos mesmos
ambientes – o que falha no discurso de uma disciplina que traz somente nomes de filósofos em
sua bibliografia? Como esse silêncio sob a filósofa ressoa em sua produção de conhecimento
filosófico?

Considerações Finais
Como afirma Orlandi (2013), tradicionalmente nos acostumamos a pensar o silêncio
como “vazio”, como “falta”, isto é, o concebemos como a ausência de sons ou palavras. Porém,
em seu texto, já citado, As formas do silêncio (1993, 2013), compreendemos que o silêncio é
condição de significação, o que está em todas as palavras, aquilo que se instala no limiar do
sentido. Para a autora, o silêncio não está presente apenas nas pausas entre uma palavra e outra,
mas sim as atravessa: “Acontecimento essencial da significação, ele é matéria significante por
excelência” (ORLANDI, 2013, p. 69).
Para Orlandi, o silêncio é rico de sentidos porque é abundante em não-ditos. Então,
podemos nos perguntar, como entender/conhecer/analisar esses não-ditos? Primeiro,
precisamos compreender que “o silêncio não fala, ele significa” (ORLANDI, 2013, p. 42). Ele
pode significar nas emoções, na mística, na contemplação, na introspecção; mas também na
revolta, na resistência, na disciplina, no exercício do poder, na derrota da vontade. Ou ainda,
como quer investigar Orlandi, pode significar a partir de uma perspectiva discursiva, que supere
a dicotomia língua/fala.
Desse modo, analisar o silêncio é realizar “um esforço contra a hegemonia do
formalismo, [...] contra o positivismo na observação dos fatos de linguagem” (ORLANDI,
2013, p. 44). Para estudá-lo, portanto, é preciso torná-lo visível, e fazemos isso observando-o

indiretamente “por métodos (discursivos) históricos, críticos, desconstrutivistas.” (ORLANDI,
2013, p. 45). A autora ressalta, assim, que para analisar o silêncio, o pesquisador precisa estar
atento aos pequenos e rápidos vislumbres: “É por fissuras, rupturas, falhas, que ele se mostra,
fugazmente” (ORLANDI, 2013, p. 46).
Por isso que em nossa pesquisa procuramos entender como o silêncio significa na
produção científico-filosófica da mulher enquanto filósofa examinando a ocorrência do uso de
obras filosóficas de autoria feminina em cursos da graduação de filosofia, por considerar ali um
ambiente fecundo para a produção de conhecimento e um dos lugares onde se afeta
ideologicamente o sujeito. Do mesmo modo, procuramos entender quais são os mecanismos
históricos e sociais que permitiram a predominância do discurso masculino aceito como
científico e próximo à verdade. Assim, nos filiamos a Althusser (1974) quando este defende que
o Aparelho Ideológico mais proeminente é a Escola. A universidade se trata, também, de um
ambiente escolar, pois mesmo sem, necessariamente, existir um controle físico ali, há o
funcionamento da ideologia, manifesto na inculcação intelectual.
A análise que fizemos anteriormente nos permitiu constatar que, das 32 disciplinas
selecionadas no início da pesquisa, apenas 8 traziam obras de autoria feminina nas referências,
seja a básica seja a complementar – muito embora a maior parte das obras que ali constem não
tenham caráter filosófico. Algumas dessas disciplinas citam, no corpo do texto, por exemplo,
que a filosofia se constrói a partir de determinados filósofos, sempre, nestes casos, homens.
Dessa forma, nossa pesquisa inicial mostrou que cerca de 92% de todas a referenciação teórica
filosófica em nosso corpus era composta por obras de autoria masculina, sendo reservado às
mulheres autoras que ali aparecem o lugar das produções técnicas e das traduções e revisões
textuais.
Assim, nossas análises parciais indicaram a ocorrência de um silenciamento da mulher
filósofa. Pensando, pois, quais são as condições de produção que possibilitaram esse
acontecimento, podemos, também, refletir sobre a ideologia que mantém o discurso do homem
filósofo como, ainda, o único a ser considerado.
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Resumo:
Ancorado nos estudos da Análise do Discurso, este artigo discute os possíveis efeitos de sentido
produzidos a partir da capa da Revista Época – editora Globo, no caso da pílula PrEP, edição
de abril de 2018. Levanta-se a hipótese de que o discurso de divulgação científica contribui para
entender as derivas do funcionamento da medicina social, agindo como dispositivo de
constituição de modos de subjetivação e relação humana. Para a análise, buscam-se possíveis
marcas de conflitos entre verdades e não-verdades, seus apagamentos e suas reescritas, através
do discurso de divulgação científica. Pensa-se a divulgação científica como capaz de narrar
mudanças nas relações sociais, inerentes às questões de saúde. Reflete-se sobre a constituição
da posição-sujeito em formações discursivas que tratam da verdade da medicina. Por fim,
discute-se sobre a prática do jornalismo científico acerca das novas descobertas médicas.
Palavras-chave: Discurso de divulgação científica; Profilaxia Pré-exposição; (não) Verdade.

Introdução
O modo como os seres humanos convivem entre si e como parecem enxergar o
mundo, principalmente, no atual modelo de sociedade, ao instante que se relacionam com
ele, parece se estruturar cada vez mais a partir de campos dos saberes, das ciências.
Mesmo com a heterogeneidade das relações sociais, a ciência propõe, através destes
saberes, diversas áreas do conhecimento, que funcionam como fios norteadores dos
comportamentos sociais. Como este trabalho trata do discurso de divulgação científica do
saber médico, cita-se, por exemplo, a medicina como campo da ciência responsável por
aquilo que Michel Foucault (1979) chama de dispositivo de biopoder no campo
semântico, ou seja, a relação dos indivíduos, os seus corpos e o saber/verdade médico/a.
Interessa a esta análise tratar dos efeitos de sentido produzidos a partir da capa da
Revista Época, da Editora Globo, no caso da Profilaxia Pré-exposição (PrEP), edição de
abril de 2018. Segundo o saber médico, a PrEP previne contra o HIV/AIDS.
Historicamente, tanto o vírus quanto a doença foram remetidos à pessoa gay e ao seu

comportamento. Como será visto no decorrer da análise do corpus, registros jornalísticos
ao longo da história mostram que o estigma do HIV/AIDS dado à pessoa homossexual
pode ter sido fomentado tanto pela comunidade científica, pelos médicos, quanto pela
divulgação científica, pelos jornalistas. Tais relações serão abordadas de modo mais
amplo na seção 3, que compete à análise.
Na relação saber-poder, Foucault (1977) contextualiza o protagonismo da
medicina social, dado em dois momentos: o primeiro, do final do século XVIII até final
do XIX. Esse momento foi afetado diretamente pela intervenção do saber médico, que
orientava os procedimentos sanitários, higiênicos e de salubridade social. Já o segundo
momento ocorre a partir do final do XIX e início do XX, estendendo-se até os dias atuais,
denominado “medicalização indefinida”. Tomados os dois momentos como referência
para se pensar, o saber médico se institucionalizou e, através de suas representações,
segmentou estudos-pesquisas sobre doenças: suas origens, modos de contraí-las ou
desenvolvê-las, prevenções e curas.
Em alguns casos, o saber médico erradica as doenças e, em outros, é capaz de
apenas desenvolver métodos de prevenção. Estudos sobre a saúde do corpo avançam
acerca do desenvolvimento social e, através deles, o saber médico parece escrever e
reescrever verdades, principalmente, diante de cada descoberta. O pensamento de verdade
aqui é proposto na relação “saber-poder” (FOUCAULT, 2009) e não mais “poder-saber”.
Ao longo da história e indissociável dela, a medicina detém o saber, portanto, a verdade
acerca da saúde do corpo. Compreende-se assim que, “seria muito difícil encontrar um
exemplo de poder que não se exerça sem se acompanhar, de um modo ou de outro, de
uma manifestação de verdade” (FOUCAULT, 2009, p. 8-9).
Sob determinadas condições, o saber médico é responsável e autorizado a falar
aquilo que será considerado como verdade acerca de determinada doença. Todavia, não
se pode esquecer que o processo de desenvolvimento da ciência médica, através de
pesquisas e estudos continuados, pode gerar resultados que desconsiderem outros já préestabelecidos pela própria medicina: substituindo-os, como na mudança de hábitos e
comportamentos sexuais, nas relações sociais.
Há pouco tempo, por exemplo, era impossível imaginar que uma pessoa nãoportadora do vírus HIV, ao ter relações sexuais com uma portadora do vírus, ambas sem

preservativos, não iria adquiri-lo e, por conseguinte, desenvolver a Síndrome da
Imunodeficiência Adquirida – SIDA/AIDS. Bem diferente do que se sabe atualmente, o
que diz a medicina, o medicamento tratado nesta análise é um simples e conciso exemplo
das (re) escritas das verdades sobre o vírus e a doença, sua prevenção e os cuidados que
as pessoas devem tomar ao realizar a prática sexual.
Na relação que se constrói na capa da Revista Época, da divulgação científica
acerca da PrEP, levanta-se a hipótese de que o discurso de divulgação científica contribui
para entender as derivas do funcionamento da medicina social, que age como dispositivo
de constituição de modos de subjetivação e interação humana. Para isso, também, refletese sobre a constituição das posições-sujeito que são afetadas pelo saber-verdade da
medicina, conhecimento transferido da formação discursiva da ciência (FDC) para a
formação discursiva de divulgação científica (FDDC), através da posição-mediadora1, ou
seja, da articulação do discurso jornalístico.
Na primeira e próxima seção, traz-se uma breve contextualização sobre as noções
de discurso: discurso enquanto objeto da AD (ORLANDI, 2001; PÊCHEUX, 1997);
discurso científico (CORACINI, 1991); discurso jornalístico (SCHWAAB e ZAMIN,
2014) e discurso de divulgação científica (ORLANDI, 2001; 2012). Depois, apresenta-se
o conceito de interdiscurso, memória discursiva (ORLANDI, 2001) e, por fim, na seção
posterior que compete à análise propriamente dita, mobilizam-se reflexões acerca da
prática do jornalismo científico (OLIVEIRA, 2005; ORLANDI, 2012).

Noções de discursos: (re) escritas das verdades
Diferente do que muitas pessoas possam interpretar sobre “discurso”, na AD, ele
não é visto apenas como uma simples e mútua troca de informações entre interlocutores.
Pêcheux (1997, p. 82) define discurso como os efeitos de sentido entre dois pontos
enunciativos. No mesmo prisma, Orlandi (2001, p. 17) o coloca como ponto de

1 O jornalista científico ocupa uma posição-sujeito específica que não resulta de mera soma, nem
substituição. Trata-se do que em discurso chamamos transferência, ou seja, é preciso que se produza um
efeito metafórico pelo qual algo que significa de um modo, desliza para produzir outros efeitos de
sentido, diferentes (ORLANDI, 2012, p. 153).

observação da “relação entre língua e ideologia”. Neste viés, considera-se que o discurso
para a AD não são apenas dizeres
[...]como dissemos, apenas mensagens a serem decodificadas. São efeitos de
sentidos que são produzidos em condições determinadas e que estão de alguma
forma presentes no modo como se diz, deixando vestígios que o analista de
discurso tem de apreender (ORLANDI, 2005, p. 29).

Sendo ele heterogêneo, não há um discurso puro. É nessa heterogeneidade
discursiva que, ao se deslocar, o analista do discurso percebe e identifica a presença de
outros discursos nos enunciados, dado que “todo discurso manifesto repousaria
secretamente sobre um já-dito” (FOUCAULT, 2008, p. 28). Na perspectiva foucaultiana,
os discursos são saberes em movimento, na constante busca da legitimação social.

Discurso científico
Produzido e testificado pela própria comunidade científica, a partir do saber
médico, o discurso científico é predominantemente aceito pela sociedade pelo efeito de
verdade que se/o produz. Pertencente à comunidade formada por cientistas, pensa-se o
discurso científico presente constantemente na sociedade, autorizando escritas e
escrevendo verdades e não-verdades ao longo da história. Dito de outro modo, para
Foucault (2008) a verdade não é absoluta pois, segundo o autor, há possibilidades de
rupturas até mesmo na prática científica, ou seja, o que hoje os médicos escrevem como
“a verdade” a respeito de determinada doença, seu tratamento e sua cura, pode ser
refutado, desmentido pela própria comunidade.
Coracini (1991) propõe que se olhe quais posições-sujeito são as enunciadoras e
assim se pode identificar mais facilmente o (s) discurso (s) emergente (s). A autora explica
que o discurso científico “dirige-se a um ouvinte situável no espaço e no tempo: o grupo
de especialistas na área” (CORACINI, 1991, p. 57). O saber científico, portanto, o
discurso científico tem moldado muitos aspectos sociais, por exemplo, mostrado nos
estudos de Foucault (1979) sobre o surgimento da medicina social. Ora, se tais saberes
são dispositivos do funcionamento social e influenciam diretamente nas relações entre os
indivíduos, entende-se a importância de a sociedade ter acesso ao conhecimento

produzido através desses saberes, que passam a circular como verdades produzidas e
autorizadas pela medicina. Nas palavras de Orlandi (2012, p. 152):
A ciência sai de si, sai do seu próprio meio para ocupar um lugar social e
histórico no cotidiano dos sujeitos, ou seja, ela vai ser vista como afetando as
coisas a saber no cotidiano da vida social. [...]. Ou seja, é assim que a nossa
sociedade funciona na sua relação com o Estado e as Instituições; faz parte do
Estado moderno a sua relação com a ciência (ORLANDI, 2012, p.152).

Orlandi (2012, p. 152), ao abordar o processo de “textualização jornalística do
discurso científico”, explica que “o conhecimento científico continua ‘sacralizado’ nos
laboratórios, enquanto a informação científica circula, tornando acessíveis os efeitos do
discurso da ciência”, como será visto na próxima subseção.

Jornalismo científico: discurso jornalístico e discurso de divulgação
É pelo processo de divulgação científica que os avanços da medicina passam a ser
de conhecimento da sociedade e não mais apenas da comunidade médica. Para Orlandi
(2012, p. 151) “a divulgação científica é relação entre duas formas de discurso – científico
e jornalístico”. Ainda nas palavras da autora, “o jornalista lê em um discurso e diz em
outro” (ORLANDI, 2012, p. 151). Isso acontece quando o jornalista, ao ter acesso ao
estudo médico, por meio da divulgação científica, “transfere” (ORLANDI, 2001) o
conhecimento da formação discursiva da ciência (FDC) para uma outra, por sua vez, a
formação discursiva de divulgação científica (FDDC), compreendida pelo senso comum.
Ou seja, há um duplo movimento de interpretação: (ORLANDI, 2012, p. 151).
Por meio da prática jornalística, a divulgação científica pode ser considerada uma
das formas mais eficazes de acesso à informação científica pela sociedade, pois o
jornalismo assume o papel de informar, trata-se de um “discurso autorizado”
(NAVARRO, 2006, p. 84), por isso, é socialmente aceito. Para entender o discurso
jornalístico e seu funcionamento, desconsidera-se o conceito de imparcialidade acerca da
profissão e do profissional da área. Barbosa (2003) entende o discurso jornalístico como
um lugar midiático, que se articula também à relação saber-poder, afinal, “o jornalista
não pode falar como quiser, pois, tem de se submeter a certas regras internas e externas
da instituição midiática” (BARBOSA, 2003, p. 113).

Logo, entende-se o discurso jornalístico como uma rede de articulação de
discursos outros, explicado por Schwaab e Zamin (2014, p. 53) como “formador de redes
interdiscursivas, por meio de retomadas, réplicas, atualizações e deslocamentos de outros
tantos já-ditos, de dizeres oriundos de campos diversos”. Em outras palavras, o discurso
científico é inscrito e articulado pelo discurso jornalístico, o que produz o discurso de
divulgação científica. Resta concordar com Orlandi (2012, p. 151), quando define que “o
discurso de divulgação científica é textualização jornalística do discurso científico”. Toda
essa dinâmica discursiva pode ser percebida ou mobilizada a partir da interdiscursividade,
tratada a seguir como memória discursiva.

Interdiscurso: memória discursiva
Orlandi (2001) define o conceito de interdiscurso, de memória discursiva, como
sendo o (per) curso do discurso. Diante dos acontecimentos histórico-sociais que cercam
determinados enunciados, o que é dito, a palavra pronunciada recorre a sentidos
anteriores, mobiliza a memória discursiva e realiza uma articulação interdiscursiva.
Todavia, esse enunciado pode também produzir outros sentidos que não necessariamente
ficam presos ao passado, já que dependem do contexto e das condições em que ele
aparece. Orlandi (2005), por exemplo, reforça que o que faz os sentidos mudarem ou
permanecerem os mesmos é a historicidade.
De outro modo, compreende-se interdiscurso como o campo de possibilidades de
sentidos que terão as palavras, a partir da mobilização da memória discursiva. “O
interdiscurso é todo o conjunto de formulações feitas e já esquecidas que determinam o
que dizemos” (ORLANDI, 2005, p. 31). Assim, consideram-se os conceitos apresentados
até aqui: noções de discurso, condições de produção, sentidos e interdiscursividade, para,
na seção a seguir, analisar a capa da Revista Época. Apresentam-se, também, enunciados
jornalísticos, manchetes de jornais, como forma de estabelecer relações interdiscursivas.

Medicina social e divulgação científica: efeitos de sentido sobre a PrEP
Lugar de materialização dos discursos, mais especificamente, na sua capa, a
Revista Época pertence à Editora Globo e tem caráter semanal, mas nem sempre aborda
assuntos relacionados à editoria de ciência. Como o enunciado da revista é denominado

de manchete, apresenta-se agora um breve resgaste histórico de outros destaques dados
pelo jornalismo para a relação: HIV/AIDS e homossexualidade, predominantemente em
manchetes. Tal abordagem se ancora no conceito de memória discursiva, segundo Orlandi
(2001, p. 31), “como aquilo que fala antes, em outro lugar, independentemente”.
Acredita-se que os enunciados-manchete de outrora manifestem o funcionamento
da memória discursiva, dado fazerem parte do arquivo social construído pelo discurso
jornalístico, são eles: do Jornal O Dia, 12 de novembro de 1984, “Abatido o 3º gay: estão
matando os travestis a tiro” e 20 de novembro de 1984, “Povo de Sidnei caça aos gays
por temor ao AIDS”; do Jornal O Globo, 13 de fevereiro de 1987, “O homossexualismo
tem cura”; do Jornal Tribuna da Bahia, 20 de março de 1987, “Grupo gay denuncia
assassinatos”; do Jornal Folha de S. Paulo, 2 de julho de 1987, “Grupo homossexual
processa juiz de PE por discriminação”.
Diante do exposto, percebe-se que não é algo restrito aos anos dois mil a
espetacularização que o jornalismo faz ao tratar do HIV/AIDS, tampouco são as ligações
que sua prática tem feito entre vírus/doença e a homossexualidade (masculina?). (Re)
construir este cenário oportuniza as condições para a análise, ao mesmo tempo, dando
também condições para se refletir sobre a prática do jornalismo científico, pensando-o
principalmente como uma ação “estritamente humana” (OLIVEIRA, 2005, p. 14).
Logo que passou a circular a edição da Revista Época, várias instituições se
posicionaram publicamente, por meio de carta endereçada ao veículo em questão, entre
elas: a Fiocruz2 e o Ministério da Saúde3. Outro repúdio à Época veio do coordenador do
Estudo PrEP Brasil, o médico infectologista Rico Vasconcelos. Ele, que foi entrevistado
pela Época e aparece na reportagem, por meio de uma publicação4 no seu perfil do
Facebook, afirmou que estava arrependido de ter dado a entrevista, porque o veículo havia
distorcido as informações o que, segundo o médico, caracterizaria o conteúdo como um
desserviço social.
2 Pode-se ter acesso ao conteúdo, no site da Fiocruz, acessando o link <https://www.ini.fiocruz.br/nota-derep%C3%BAdio>, acessado em setembro de 2018.
3 Pode-se ter acesso ao conteúdo, no site do Ministério da Saúde, acessando ao link
<http://www.aids.gov.br/pt-br/noticias/revista-epoca>, acessado em setembro de 2018.
4
Pode-se
ter
acesso
ao
conteúdo,
no
perfil,
acessando
o
link
<https://www.facebook.com/rico.vasconcelos/posts/10155426849251444>, acessado em setembro de
2018.

Na capa da Revista Época, o novo medicamento é apresentado pelos enunciados
tanto linguístico quanto imagético. Com um plano de fundo totalmente branco, a imagem
da pílula PrEP se destaca não apenas pelo seu tamanho, que aparece maximizado, dandolhe destaque, mas também pela cor azul. A centralização da pílula na capa (d) enuncia o
assunto principal da referida edição. Predominantemente azul, a cor do enunciado
imagético é reafirmada pelo enunciado linguístico “A outra pílula azul – o novo
medicamento que está fazendo os gays abandonar [sic.] a segurança da camisinha”. Existe
um consenso, uma convenção social que referencia a cor “azul” às pessoas do sexo
masculino. Assim, será visto no decorrer desta análise que elementos, enunciados e
fatores tendem a condicionar o medicamento à imagem do homem gay.
Na Época, a homossexualidade aparece como uma condição apenas dos homens,
possíveis efeitos de sentido produzidos por meio de enunciados imagéticos e textuais
mostrados em primeiros planos. O enunciado “A outra pílula azul”, mobilizado pela
memória discursiva, produz efeitos de sentido não somente de exclusão da mulher
homossexual, mas também que na sua existência ela
seria imune, não passível de contrair o vírus HIV/AIDS.
O termo “outra” diz que há existência de uma
primeira, o que remete à palavra “azulzinho”,
mobilizada na FDDC, pela memória discursiva, conduz
o leitor para o medicamento

viagra, utilizado

exclusivamente pelo público masculino. Ainda que
despretensiosamente por parte do jornalista, considera-se
que ele enquanto sujeito-mediador faz uso do efeito
metafórico (ORLANDI, 2001) para tentar explicar o novo medicamento. É como se o
enunciado em vez de ser “a outra pílula azul” fosse o outro viagra, enquanto efeito de
sentido, o que produz um “efeito de estigmatização, ou seja, do rebaixamento do discurso
científico pelo seu homólogo, o da divulgação” (ORLANDI, 2012, p. 152).
Apesar de não ser uma exclusividade do sexo masculino, a impotência sexual
parece ser mais um tabu específico do homem e não da mulher, tanto que o viagra foi
criado para devolver à masculinidade a segurança da sua sexualidade que, aparentemente,
afirma-se pela aptidão sexual e ereção da genitália. Então, se “a outra” é o azulzinho,

portanto, um outro tipo de viagra, logo este também é destinado aos homens e não às
mulheres. Assim, se “a outra pílula azul” está para a prevenção do HIV/AIDS como o
viagra está para a impotência sexual masculina, o efeito que se produz é que o HIV/AIDS
seja uma exclusividade do homem gay, como o viagra é para a impotência masculina.
Na certeza do conhecimento da população acerca de um “outro” medicamento de
cor azul, o jornalista mobiliza a memória discursiva para explicar um “novo
medicamento”, por sua vez, a PrEP. Todavia, Orlandi (2001) alerta que, na tentativa de
explicar o conhecimento científico, o jornalista pode realizar um “transporte”, seja de
termo, seja de sentido, da FDC para FDDC, e não o processo de “transferência”
(ORLANDI, 2001). Isso prejudica o processo de informação científica à sociedade e,
como se percebe, também ajuda a fomentar discussões não fundamentadas na própria
ciência, ou seja, que o HIV/AIDS poderia ser uma exclusividade do homem gay, assim
também como se a PrEP só pudesse ser usada por e pensada para homens.
O medicamento, de fato, é designado para determinados grupos, tidos como
vulneráveis, já o HIV/AIDS não. Quando se enuncia “o novo medicamento que está
fazendo os gays abandonar [sic. ] a segurança da camisinha”, o veículo atribui mais uma
vez a responsabilidade dos casos de HIV/AIDS às práticas sexuais dos gays, apesar de
não existirem indicadores científicos que sustentem tal informação, pelo contrário. O
enunciado, apesar de não apresentar nenhuma menção direta à comunidade científica,
como comumente aparece na “encenação” (ORLANDI, 2012, p. 154-157) do jornalismo
científico – “segundo a comunidade médica...”, “médicos alertam...” entre tantas outras
possibilidades, ainda assim produz o sentido de ser uma informação de cunho da medicina
e não uma especulação jornalística. Possivelmente, foram sentidos semelhantes a esses
que fizeram com que o HIV/AIDS fosse disseminado demasiadamente entre
heterossexuais, quando estes pensavam ser imunes ao vírus/doença.
Ponderações da análise
Compreende-se que nenhum discurso pode ser considerado verdade absoluta, nem
mesmo o discurso da ciência que tende a aparecer cada vez homogeneizado,
incontestável. Todavia, se por um lado nenhuma verdade é permanente, por outro,
segundo Foucault (1979, p. 65), “em todo lugar e a todo momento existe uma verdade a
ser dita e a ser vista, uma verdade talvez adormecida, mas que, no entanto, está somente

à espera de nosso olhar para aparecer, à espera de nossa mão para ser desvelada”. Como
“discurso autorizado” (NAVARRO, 2006, p. 84), o discurso jornalístico parece ser aceito
socialmente com facilidade, não apenas produzindo também efeito de verdade, mas
escrevendo-a.
Devido à proximidade entre o discurso científico e o discurso de divulgação
científica, a prática do jornalista científico potencializa a credibilidade das notícias
jornalísticas. Assim, têm-se as verdades da Revista Época ressoadas nas manchetes dos
jornais. Encontram-se, nos enunciados analisados, resquícios, fios de (não) verdades ditas
em outros momentos, construídas nas informações científicas, pela prática do jornalismo
científico, que estigmatizaram ao ligar o HIV/AIDS exclusivamente ao homem
homossexual.
Assim, é possível distinguir a informação científica como: inclusiva ao mesmo
tempo que pode ser excludente. Enquanto a primeira almeja cuidar pelo caráter preventivo
da medicina, a segunda tende a apontar culpados ao ponto de ofuscar a própria verdade
sobre a doença e sua cura. Nesse prisma, percebe-se que a capa da Época (d) enuncia a
credibilidade exacerbada na medicina, na solução/prevenção medicamentosa e isso
dialoga com a hipótese proposta no início deste estudo, desta análise, de que o discurso
de divulgação científica contribui para entender as derivas do funcionamento da medicina
social, agindo como dispositivo de constituição de modos de subjetivação e relação
humana.
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Resumo:
Essa discussão visa observar, descrever e analisar as discursividades presentes nas práticas
didáticas de leitura literária e a atuação do aluno/leitor. A metodologia baseia-se em uma
pesquisa qualitativa, tomando como base o método etnográfico. O foco dado é o letramento numa
perspectiva das práticas de letramento e dos eventos de letramento, partindo para verificar como
o cotidiano da sala de aula se configura, tanto nas atividades docentes, quanto no
posicionamento do leitor ao deparar com essas práticas. A coleta de dados foi realizada na
disciplina Língua Portuguesa e Literatura Brasileira na turma do 1º ano do Ensino Médio de
uma escola pública estadual do município de Guanambi-BA. Como instrumentos de coleta de
dados foram utilizados a observação das aulas e as notas de campo. A pesquisa contribui para a
reflexão da prática docente e da atuação do leitor nas suas diversas esferas comunicativas
literárias, em seus variados suportes e proposições educacionais.
Palavras-chave: Eventos de letramento; Práticas pedagógicas; Atuação do leitor.

Introdução
O ensino-aprendizagem de literatura perpassa por diversos contextos
pedagógicos. Cada realidade expressa suas práticas diárias, cada sujeito/docente de
acordo com sua formação educacional/pessoal se configura como educador e se adapta
com o seu leitor ou com seus elementos de prescrições que o envolvem na realidade do
planejamento (o Projeto Político Pedagógico, o plano de curso, o livro didático). Cada
leitor traz suas nuances e se adequa ao que foi proposto na sala de aula, se molda, ora
aceitando o que lhe foi imposto ora negando a sua participação efetiva. Isso não impede
de considerá-lo como leitor, mas o faz integrante das diversas possibilidades de agentes
leitores.
Avaliar uma prática pedagógica de ensino de literatura constrói um quadro
educacional de reflexão, de reestruturação e de construção constante. Dessa forma, esse
texto propõe trazer uma síntese de uma pesquisa iniciada em 2016, retomando

sucintamente as bases teóricas, concretizando a parte metodológica iniciada no ano letivo
de 2018 ao adentrar o espaço de interação de uma escola pública do estado da Bahia com
o intuito de observar a prática pedagógica de leitura literária e a atuação do leitor ao ter
contato com essas práticas. Para tanto, baseia-se em uma abordagem qualitativa
etnográfica seguida de uma imersão no ambiente educacional do Ensino Médio, traçando
uma triangulação com os dados coletados - entrevista com docentes, observação das
aulas, notas de campo, questionário com os discentes. Por conseguinte, esse trabalho
selecionou os dados - especificamente o 1º ano -, focando prioritariamente em um período
de observação das aulas, de análise e interpretação das notas de campo. Como base teórica
o olhar direcionou para o ambiente pedagógico e sua interação em seu entorno,
especificando as ocorrências de letramento que são possivelmente visualizadas, as
práticas de letramento e como foco maior os eventos de letramento que pululam nesse
âmbito didático.

Letramento literário na sala de aula: a prática docente e o leitor
O letramento está imerso nas diversas sociedades, produzido diariamente e
retratado por sujeitos em processo de construção. Na sociedade, delimitar o letramento é
uma tarefa complexa, no campo pedagógico eles são amplos, alguns mais visíveis por
tracejarem uma organização didática e considerados como necessários, outros
menosprezados e repletos das idiossincrasias de cada sujeito. Nesse estudo, o que será
observado são os letramentos que circulam no espaço da sala de aula, especificamente no
ensino de literatura. Esses são mesclados com outros, considerados não apenas um
letramento, mas letramentos plurais ou até multiletramentos. Para Cosson e Paulino
(2009, p. 68) “é o processo de construção de sentidos” que ocorre e insere os agentes de
letramento em seu contexto sócio, político, ideológico, cultural, permitindo uma interação
e uma participação ideológica entre eles.
Os letramentos são práticas sociais e nessas estão os eventos de letramento
representados por textos produzidos e em uso na sala de aula. Não há como negar a
representação ideológica de cada evento de letramento, sendo eles inseridos em
instituições sociais, alguns mais representativos que outros a depender do ponto de vista
do sujeito de análise. Barton e Hamilton (1998, p. 7) apresentam a noção de prática de

letramento e evento de letramento sendo aquela “a maneira cultural de utilização de
letramento”, o uso que cada pessoa faz dos eventos de letramentos sem prescrições,
independente dos espaços sócio-históricos. Street complementa (2014, p. 147) “a
concepção do processo de leitura e escrita que as pessoas sustem quando engajadas no
evento”. Uma concepção mais ampla de modos de pensar e agir sobre as competências
de leitura e escrita em variadas modalidades textuais inseridas em contextos culturais
diversos. Para uma abordagem com a pesquisa, as práticas de letramento são
relativamente observáveis, pois envolvem o comportamento, os valores, as atitudes,
sentimentos e relacionamentos sociais. (BARTON; HAMILTON, 1998, p. 6) As práticas
de letramento consistem em um processo amplo em que os eventos estão inseridos,
estando situados em uma interação social, observando o propósito dos sujeitos da leitura.
Em uma pesquisa etnográfica, as práticas podem ou não serem visualizadas, pois
interferem na produção e uso textual abarcados pelos eventos. Através de instrumentos
de coleta de dados há possibilidade de verificar a contribuição das práticas na constituição
dos eventos de letramento. Esses, como bem menciona Street (2012, p. 75) nos
capacitam a “focalizar uma situação particular onde as coisas estão acontecendo e podese vê-las enquanto acontecem”. Para Barton e Hamilton (1998, p.7) os eventos são o ponto
inicial para uma observação sobre letramentos, desde quando haja uma frequência de
produção e uso dos textos que podem ser observados pelo pesquisador. Dessa forma, os
eventos de letramento podem ser vistos, nesse estudo, como o uso do texto literário
produzido por sujeitos em contextos de interação, utilizando dispositivos diversos a serem
empregados nos variados procedimentos da prática pedagógica de leitura.
Esse uso acontece nas aulas de ensino de literatura em que professores organizam
práticas pedagógicas variadas para promover um ensino-aprendizagem do literário. O
contexto de ensino na disciplina Língua Portuguesa e Literatura Brasileira (LPLB)
organizou-se durante um longo período de tempo baseado nas caracterizações literárias,
nas historiografias, deixando de lado a essência da leitura. O ler literatura está associado
a um pretexto de algo considerado superior, baseado em adquirir competências e
habilidades para o ensino de gramática ou uso linguístico. No entanto, olhar para literatura
é necessário em uma perspectiva mais ampla, direcionado para uma reflexão sociológica

que corresponde aos aspectos culturais e em uma relação dialógico com o outro. Nesse
sentido, Dalvi (2013, p. 68) observa uma relação intrínseca entre literatura e educação:
Entendemos, é claro, a argumentação de que literatura não se ensina, se lê, se
vive - e que, portanto, o que possa ser ensinado seja algo “sobre” literatura e
não literatura “propriamente dita” - no entanto, não nos parece que esse
argumento se sustente isoladamente. É necessário instituir a experiência ou
vivência de leitura literária, bem como a constituição de sujeitos leitores como
fundantes ou inerentes também ao ensino de literatura (algo que, de nossa
perspectiva, não poderia acontecer em separado dessas experiências, vivências
ou constituições subjetivas);

Esse algo sobre literatura perpetua como uma forma de concretizar um ensino do
literário, algo didatizado, possível de ser prescrito e avaliado. Atentar para os eventos de
letramento encaminhados para uma vivência de leitura dará uma amplitude de
aprendizagem em que o educador não tem como controlar. Ele concederá ao leitor a
liberdade de ir além das caracterizações, das escolas literárias e perderá a linearidade
possível de uma prática planejada anteriormente e com vias de modificações. Isso seria
considerar o perigo na literatura? Franchetti (2009, p.1) faz duas indagações: “O que se
ensina quando se ensina literatura? ” (Pergunta que será respondida previamente
nesse texto), “O que se aprende quando se estuda literatura? ” O segundo questionamento
não é possível de ser respondido com tamanha precisão, visto que não há como observar
nas aulas de campo o fato concreto de aprendizagem. Entretanto, outra questão especifica
melhor esse momento: Como atua o leitor durante o ensino de literatura? Uma assertiva
é apresentada na visão de Rezende (2013, p. 106):
À transmissão de conteúdos se contrapõem as habilidades e competências, e a
resultados e produtos se sobrepõe o processo. Isso pressupõe que a formação
do aluno não se perfaz mais num só sentido, ou seja, a partir do que o professor
ensina, desconsiderando-se o que o aluno de fato aprende: acompanhar o
processo de aprendizagem de aluno e dar a ele o tempo necessário é mais
importante do que cobrir uma lista de conteúdos previamente definidas.

Essa assertiva abordada por Rezende demonstra o desprestígio que o leitor depara
no campo pedagógico, sendo substituído pela primazia das listas conteudistas, das
atividades selecionadas do livro didático, dos conteúdos a serem expostos, das práticas
pedagógicas que objetivam apenas a avaliação. Partindo disso que essa pesquisa
interessou em ir além de trabalhos de outras realidades docentes, adentrando o espaço de

interação das salas de aula e verificando na prática o desdobramento do ensino de
literatura de um colégio público do Ensino Médio. O espaço de imersão, inicialmente era
observar apenas as aulas destinadas a atividades com textos literários, romances.
Entretanto logo nas primeiras observações, o pesquisador visualizou que não havia
material suficiente para identificar os seus objetivos. Dessa forma, priorizou-se todas as
aulas de literatura do ano letivo de 2018.
Para este estudo foram observadas as aulas de literatura de uma turma do 1º ano,
durante o ano letivo de 2018, oportunizando a composição de um quadro de análise mais
preciso para a interpretação. Não houve uma delimitação de aulas a serem observadas,
devido a organização particular de cada docente, nessa sala foram realizadas 12
observações. A classificação das aulas deu-se devido a base teórica em estudo, articulada
com o foco da problemática e com os objetivos da pesquisa. Para isso, a partir das notas
de campo (especificando a data, número de aula, temática) as aulas foram categorizadas
na perspectiva da prática pedagógica de leitura e da atuação do leitor. No ensinoaprendizagem não há como fazer separação entre atuação docente e a responsividade do
aluno/leitor. A segmentação que foi feita nesse estudo foi necessária para identificar com
melhor precisão a prática pedagógica de leitura, a atuação docente, a posição do leitor
diante às atividades desenvolvidas. Todas as atividades de literatura foram registradas,
embora apenas as direcionadas para leitura integral interessou essa pesquisa.

Prática pedagógica de leitura
Nas práticas pedagógicas de leitura (PPL) foram analisados os eventos de
letramento no viés do uso e produção de textos, verificando a relação das atividades com
a leitura, com a prática pedagógica e com a posição do professor. Desde as observações
das aulas foram elaboradas notas de campo. As notas, numa perspectiva geral, foram
identificadas e categorizadas com marcadores coloridos. Para facilitar a delimitação, foi
elaborada uma tabela. A partir da distribuição das ações dos sujeitos passou-se para o
processo de interpretação dos dados assim especificados:

a) Prática Pedagógica de Leitura em relação à leitura

Verificou-se uma preocupação com a estrutura textual no que se refere a
atividades com interpretação de poemas e quando se referia a leitura essa era feita de
forma superficial ou havia a negação do ato de leitura no espaço da sala de aula. O foco
era dado a resolução das atividades - constatada no momento em que o professor dava
visto - e correção.
Na PPL dos romances notou-se que não era preciso que o leitor lesse o livro para
realização da atividade, sendo que a leitura foi facilitada através do uso de fragmentos ou
de indicações de filmes “para que o processo fosse mais interessante” (PROF1). Quanto
a biblioteca foi mencionada pelo professor para que os alunos tivessem acesso aos livros.
Foi visível que a imposição da leitura aos alunos com o intuito de concretização da
atividade, visava uma nota, sendo um dos momentos avaliativos. Em alguns casos, o LD
complementou a atividade de leitura. A preocupação com a leitura era para ser confirmada
durante a participação da atividade, embora a professora usou de perguntas indiretas para
verificar a concretização do ato e outras diretas perguntando quem leu determinado livro.
Como um evento de letramento observou-se uma priorização do uso e produção
de texto no que concernem as atividades. Não houve uma valorização do sentido do texto,
sendo a leitura literária desvalorizada na perspectiva de imersão textual e da relação com
o contexto do leitor.

b) Prática Pedagógica de Leitura em relação às atividades e ao posicionamento do
professor
Essas ações são dividas na organização da tabela para uma delimitação das
temáticas, embora seja incongruente separar a prática pedagógica da atuação docente.
Isso demonstra o porquê elas não foram separadas. Dessa forma, observar os eventos de
letramento vinculados diariamente no âmbito de uma sala de aula, o uso e produção dos
textos demarcam um espaço de interação constante entre os educandos e os docentes,
mediados por dispositivos diversos e inserem-se em uma prática pedagógica de leitura.
As atividades observadas foram de Práticas Pedagógicas de Leitura Integral (PPLI) e
Práticas Pedagógicas de Leitura Parcial (PPLP).
As PPLI focaram em leitura de romances, cordéis, crônicas, canções, poemas e
as PPLP foram feitas com fragmentos de livros. Há uma priorização das práticas integrais

considerando os textos curtos, enquanto que os romances foram propostos apenas em um
momento final da unidade. Em alguns casos a prática pedagógica de leitura foi realizada
através da produção textual, como foi feito nas atividades com crônicas, cordel, os
romances de Sherlock Holmes e a Odisseia (produção de paródia, jornais, poesias,
cordel). Caso o aluno não apresentasse o trabalho (PPLI 1 e 2) era solicitado a produção
de relatórios para culminância, a fim de provar para o professor que a leitura do livro foi
realizada. Nas atividades diárias de leitura o professor acompanhou a atividade,
priorizando o ato de realização. Isso foi visível nos vistos dos cadernos dos alunos e no
registro do professor para monitoramento.
A programação curricular do ensino de literatura do 1º ano organizou-se de
acordo com o sumário do LD adotado e isso fez com que a prática pedagógica fosse
estruturada através dos gêneros textuais. As escolas literárias não eram pré-requisitos,
mas havia uma inquietação do professor por esse ensino tradicional e eventualmente ele
mencionava alguns aspectos sobre elas de acordo com o gênero, assim como sua
manifestação com o pesquisador do quanto estava insatisfeito com essa quebra da
padronização do ensino. Quanto aos gêneros literários estudados foi percebido um
extremo destaque na estrutura textual e na sua produção sem significado, pois não houve
um incentivo à construção do sentido, apenas o professor era o leitor que avaliava os
textos produzidos.
A organização das aulas era visualizada eventualmente em registros no quadro
negro, informando o gênero trabalhado, data e valor atribuído às avaliações; em outro
momento, de forma mais constante, aula expositiva fazendo uso do Power point como um
dispositivo didático para apresentar a estrutura do gênero e do livro (Os Lusíadas,
Odisseia). O LD complementou as aulas no momento da realização das atividades com
conteúdo explicativo, assim como acréscimo acerca dos livros de literatura lido e
fragmentos textuais. Os fragmentos textuais foram usados com dados informativos
adicionais à leitura do livro.
Quanto a PPLI, no caderno do professor, foi elaborado um esquema (PPLI1),
especificando a forma como seria a atividade, intitulado “Apresentação do livro Sherlock
Holmes”. De início os critérios da avaliação (criatividade, originalidade, organização,
duração, pontualidade) e em cada atividade constava o objetivo a ser alcançado. Nota-se

de forma exarcerbada o foco na atividade, no planejamento do professor, sendo que os
critérios priorizam aspectos apenas da prática pedagógica. Verificou-se uma constância
na realização dos eventos de letramentos que foram assim organizados: pré-atividade,
atividade e pós-atividade, que seguem abaixo:
a) Pré-atividade: Momento de indicação dos livros lidos, mesmo que os
alunos escolhessem dentre os escolhidos havia um direcionamento para o que
deveria ser lido. O professor comentou brevemente sobre a leitura a ser feita, sobre
o local onde o livro era encontrado e disponibilizou fragmentos para facilitar a
leitura. Diante da preocupação com a compreensão textual, com a linguagem
diferente, o professor informou que o livro era complicado e isso justificava a
leitura dos fragmentos. O próximo passo foi planejar o processo de execução da
atividade, no primeiro caso pelo professor - de acordo como foi mencionado acima
- e no segundo instante o professor propôs aos alunos que organizassem a
apresentação do livro e colaborassem com algumas sugestões de produção textual.
No terceiro momento o professor selecionou um livro e deixou que os alunos
apresentassem de acordo a sua escolha. A partir disso, o professor elaborou as
questões sobre cada livro.
b) Realização da atividade: Antes do início da apresentação os alunos
informaram ao professor o nome dos integrantes do grupo. A PPLI1 foi
apresentada no auditório, fazendo uso de slides, cenário, vestuário, produção de
maquetes. Algumas equipes não apresentaram e em algum caso, os alunos fizeram
uso de um papel para acompanhar o momento da apresentação. A PPLI3 foi
direcionada através de questões feitas pelo professor (personagens, relação entre
os personagens, moral da história, relação metalinguística entre o personagem e a
leitura de um livro, desfecho da obra). A turma foi organizada em círculo na sala
de aula. Não houve questionamentos consistentes que incentivassem a
participação do aluno, mas uma preocupação com uma fala individual de cada
leitor. Usou-se a nota como imposição para manter a turma em ordem.
c) Pós-atividade: A atuação do docente era manifestada de forma mais
engajada no término das práticas. O professor evidenciou a sua preocupação da

não exploração da atividade pelos alunos e se restringiu à aspectos formais (fonte
do texto, organização, caracterização, personagens quanto à época, uso do slide,
tom de voz). Assim como chamou atenção para os alunos que estavam apegados
à um papel durante a apresentação. A educadora elogiou a equipe que melhor
apresentou e expôs as notas dos grupos, comentando a fragmentação do trabalho
e comunicando algumas dificuldades no momento de uma apresentação em grupo.
Percebeu-se no discurso do docente uma exacerbada valorização na realização da
atividade, sobrepondo a leitura do livro: “Vocês estão falando sobre o livro. É
bom!!! E sobre o trabalho? ” A imposição docente ao informar que sabe quem leu
o livro enfatizou uma leitura controlada, ressaltando o desenvolvimento de uma
atividade que objetivava a atribuição da nota.

Atuação do leitor
O leitor foi observado na perspectiva da leitura, da prática pedagógica, dos
outros leitores no processo de interação e sua relação com o professor.

a) Relação como a leitura
O leitor, na maioria das vezes, se apresentou participando das atividades.
Atividades que solicitam a identificação da narrativa, personagens, enredo, desfecho. Para
complementar ou substituir a leitura dos livros ele mencionou o uso de resenhas na
internet. A prática pedagógica ressignificou o leitor, a fim de que ele se moldasse para
uma leitura didática e imposta. Esse leitor considerado como um leitor/aluno/controlado
que segue a linearidade de uma PPL.
Para tanto, quando o leitor se posicionou fora da atividade ele se colocou como
leitor e retirou a sua personificação de aluno. Um leitor/aluno/atuante na apresentação
incentivou a leitura como um dos objetivos da atividade, fez indicação de livros para
dialogar com a prática pedagógica, valorizou a contação de história ou resumo dos livros,
ao solicitar que o momento de término não devia ocorrer, manifestou diante à extensão
de um texto no LD e de sua não compreensão, pois queria participar da atividade de forma
intensa. Por mais que o fragmento foi indicado pelo professor, o leitor indagou se o aluno

não ia ler o livro. A prática de leitura e a sua motivação na leitura foi apresentada pelo
aluno na leitura da obra trabalhada (Odisseia) e no indicativo que não conseguiu parar de
ler.
Percebe-se um duo de leitores que são constituídos em consequência de atuações
docentes, o leitor controlado é configurado pelo professor, enquanto que o atuante
consiste em um sujeito com autonomia diante às práticas. Em alguns momentos, o leitor
participa da atividade cumprindo as exigências do professor, avalia o processo e
demonstra os pontos que o fez ficar tenso e as dificuldades do trabalho de equipe. Houve
ainda os leitores que não se posicionaram – não-leitor. Esses conversavam durante a
atividade, silenciavam ou participavam tentando simular sua leitura com informações não
condizentes com o livro.

b) Relação com a prática
O olhar foco da pesquisa é justamente verificar o posicionamento do leitor em
relação à PPL. Diante do registrado nas notas de campo e observados nas aulas percebese leitores diversos, ora complementando o desenvolvimento da atividade ora ignorandoa. Isso aponta alguns fatos concretos da relação desse leitor com a leitura do texto literário.
Negar o leitor não se processa, pois, a leitura abarca o campo sócio cultural em que estão
envoltos e são consumidores de outras leituras. No caso da leitura de uma obra literária
escolhida pelo professor, em um contexto de sala de aula com sujeitos diversos foi
identificado dois grupos de posicionamentos de leitor. Um que se contrapõe e outro que
interage com a atividade. O primeiro mantém uma conversa paralela, não participa da
apresentação, interfere na atenção do colega, fazem uso do celular. O outro insere-se no
processo, seguindo os caminhos da prática pedagógica, compactuando com as
proposições docentes ao ponto de demarcarem seu espaço para adquirirem uma nota.

c) Relação com outros leitores
A perspectiva de interação e diálogo foi demonstrada na apresentação do
trabalho quando o leitor que participava usou de um discurso pedagógico incentivando e
convidando os outros leitores a lerem o livro (PPLI2). Houve um complemento dos
diálogos ora acrescentando ora substituindo, no caso de leitores que negavam apresentar.

Mesmo quando muitos se ausentaram, outro aluno manifestou interesse em chamá-lo para
obter a nota. O processo avaliativo foi crucial no desenvolvimento das atividades de
leitura e o leitor ficou refém a isso, priorizando-o e deixando de lado a essência da leitura.

d) Relação com o professor
O leitor apresentou ao professor, após a realização da atividade, seu
posicionamento sobre a leitura do livro de Sherlock Holmes (PPLI1), expondo fatos que
evidenciaram a sua leitura. O diálogo natural e não planejado ocorreu apontando, nesse
momento, um diálogo com a literatura vivaz em que ambos se expressavam. Não há nesse
contexto amarras do currículo que aprisionaram os leitores (professores e aluno), houve
liberdade de fluir discursos, opiniões e leituras. Na PPLI3 os alunos indagaram ao
professor se podiam participar.

Resultados e Discussões
Partindo do que foi analisado visualiza-se uma PPL ainda centrada em estruturas,
fragmento, produções textuais sem funcionalidade. O foco não é na leitura, muito menos
no leitor/aluno. A avaliação é prioridade e o monitoramento docente não se refere a leitura
ou sentido textual. O LD é usado como complemento focado em comentários que
contribuem para compreensão do texto, com base na sua estrutura ou na resolução das
atividades. O fragmento é um “salva-vidas” que auxilia o leitor e facilita a sua leitura,
considerando assim o texto literário, escolhido pelo docente, incompreensível. No
desenvolvimento da prática pedagógica os aspectos referentes a forma da apresentação
são relevantes.
Quanto a atuação do leitor foi possível identificar dois grupos: o controlado e o
atuante, e também o leitor que se nega em ser leitor literário. Leitores que interagem e
outros que contrapõem. Mesmo nesse contexto há possíveis indícios da atuação do leitor
que se interessa pela leitura. É visível uma prática ainda controlada pelas prescrições do
docente, do LD. Isso silencia leitores e impossibilita uma interação, conduzindo a
desvalorização tanto das práticas quanto dos eventos de letramento.
Considerações Finais

Ensinar literatura precisa ser uma proposta voltada para ler literatura, encontrar
a voz dos leitores dialogando com os textos e com outros leitores. Tanto professor quanto
alunos em interação. As práticas pedagógicas necessitam ser reestruturadas para o
docente refletir a sua prática e olhar para o leitor com foco na leitura. A construção do
sentido do texto no emaranhado dos eventos de letramento e das práticas de letramento
deve ser valorizada. Com essa dinâmica não terão barreiras no ensino e sim pontes que
são construídas e reconstruídas conjuntamente.
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Resumo:
Este artigo tem por objetivo analisar como imagens estereotipadas do indígena são constituídas
linguisticamente em enunciados do livro didático de História do Ensino Fundamental II, da
coleção Projeto Araribá. Para isso, seleciona um recorte desse material referente à situação
indígena contemporânea no Brasil e se utiliza da orientação teórico-metodológica da Semântica
do Acontecimento, mais especificamente, trabalhando com os conceitos de cena enunciativa
(2017); designação (2007); reescrituração (2009); Domínio Semântico de Determinação – DSD
(2007); memorável (2017). A análise mostrou que afirmações feitas nos enunciados estudados a
respeito do processo de reetinização indígena no Brasil podem aludir a estereótipos comumente
atribuídos ao indígena.
Palavras-chave: Livro didático; estereotipia; Semântica do Acontecimento.

Introdução
O livro didático é considerado por alguns autores como principal recurso
educacional utilizado pelos professores em sala de aula e, por esse motivo, esse material
tem sido alvo de muitas pesquisas. Essas pesquisas são realizadas no intuito de investigar
a qualidade dos livros veiculados nas escolas no sentido de apontar possíveis problemas
ou lacunas deixadas por eles no que confere ao trabalho com a diversidade étnica e
cultural proposta nos Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1998).
Das pesquisas sobre livros didáticos, muitas têm estudado os livros didáticos de
História do Programa Nacional do Livro Didático – PNLD, que serão o principal foco da
investigação deste artigo. Algumas dessas pesquisas (DOS SANTOS; DOMINGUES,
2017; GANDRA; NOBRE, 2014; MACENA, 2017; NOBRE, 2017) apontam alguns
problemas em relação à representação do indígena e do negro nesses materiais didáticos.
Desses problemas, os mais frequentes relacionam-se à imagem estereotipada dessas
etnias, bem como uma redução do papel social delas nas passagens em que o indígena e
o negro são citados historicamente (GANDRA; NOBRE, 2014). Dos livros investigados
nessas pesquisas, o da coleção Projeto Araribá se destaca, não somente porque será aqui
analisado, mas por ter sido citado em várias dessas pesquisas.

Essa coleção foi aprovada algumas vezes pelo PNLD e está, atualmente, em
circulação pela sua última aprovação nesse programa. A coleção é aqui destacada por dois
aspectos: ela foi, em 2008, a segunda coleção com maior número de exemplares
adquiridos pelo governo para serem utilizados como livros didáticos pelas escolas
brasileiras (GANDRA; NOBRE, 2014); e porque, apesar de ter tido uma aceitação grande
pelas escolas, essa coleção foi alvo de pesquisas que apresentaram como resultados uma
posição desprivilegiada do negro em detrimento da figura dos brancos escravocratas e
imagem estereotipada e silenciamento da figura indígena (SANTOS; DOMINGUES,
2017; GANDRA; NOBRE, 2014; MACENA, 2017), nos conteúdos de História. Por esses
aspectos, torna-se relevante pesquisar na coleção Projeto Araribá, em uso este ano
(2018), se esses aspectos permanecem. Este trabalho, então, analisa, brevemente, se o
livro de História do Ensino Fundamental II dessa coleção apresenta esse tipo de conteúdo
nos sentidos de seus enunciados e como eles se constituem linguisticamente, por meio de
uma análise enunciativa, da Semântica do Acontecimento.
Para a análise de corpus, trabalha-se aqui, fundamentalmente, com conceitos
desenvolvidos por Eduardo Guimarães, na Semântica do Acontecimento, a saber: cena
enunciativa (2017); designação (2007); reescrituração (2009); Domínio Semântico de
Determinação – DSD (2007); memorável (2017).

Semântica do Acontecimento: discutindo conceitos
Como já citado, o livro didático, apesar de muito utilizado nas escolas, tem se
manifestado numa forma de apagar culturas e silenciar grupos (SILVA; CARVALHO,
2004) não representados na considerada cultura hegemônica ou de maior prestígio social
e isso pode, de alguma forma, fortalecer discursos preconceituosos. Sendo, portanto,
necessário investigar o livro didático como um instrumento no qual o político se mostra
presente por meio dessa difusão de ideias (SILVA; CARVALHO, 2004), que tornam
desigual a abordagem dos conteúdos que envolvem etnia, religião, cultura etc. É nessa
compreensão do político no livro didático que se pode falar de espaço de enunciação.
Os espaços de enunciação são espaços marcados pelo embate desigual, em que se
dá o “funcionamento de línguas, que se dividem, redividem, se misturam, desfazem,
transformam por uma disputa incessante (…) O espaço de enunciação é um espaço

político” (GUIMARÃES, 2005, p. 18-19). O político é, portanto, “caracterizado pela
contradição de uma normatividade que estabelece (desigualmente) uma divisão do real e
a afirmação de pertencimento dos que não estão incluídos” (GUIMARÃES, 2005, p. 16).
Isso já pode ser levado em conta no livro didático como objeto de análise, quando se
pensa que este é não só um material didático, mas “uma mercadoria, um produto do
mundo da edição” (BITTENCOURT, 1997, p. 72 apud DOS SANTOS; DOMINGUES,
2017), editado conforme o que rege o meio mercadológico e seus padrões.
Tomado esse conceito, adota-se nesta pesquisa uma análise do livro didático
pautada na teoria da Semântica do Acontecimento, compreendendo, então, os sentidos
constituídos no discurso do livro didático historicamente, isto é, segundo uma
temporalidade da enunciação. Essa não se constitui numa temporalidade cronológica, mas
na representação de um presente – o acontecimento – que articula passado e futuro – a
interpretabilidade possível desse acontecimento. Esse passado no acontecimento se dá
como “rememoração de enunciações” (GUIMARÃES, 2017, p. 17), ou seja, é o
memorável que articula enunciações anteriores e uma nova temporalização, novos
sentidos para algo que é rememorado. E, numa abordagem enunciativa, o sujeito é
considerado como parte da enunciação. As posições de sujeito se inscrevem nessa
temporalidade específica do acontecimento, compondo a cena enunciativa.
A cena enunciativa é o espaço em que se constituem os lugares enunciativos, as
marcas do agenciamento enunciativo que configuram os lugares do dizer (GUIMARÃES,
2017). Esses lugares do dizer dividem-se em Locutor (L), locutor-x e enunciadores
individual, genérico e universal. Segundo Guimarães (2017), o Locutor representa a
origem do dizer, no entanto, para ser um Locutor e poder enunciar, esse Locutor deve ser
afetado por um lugar social e é assim que se constitui o locutor-x, em que x é o lugar
social representado pelo sujeito (por exemplo, locutor-autor). Já quando se tem um
Locutor que se constitui como se fosse origem do dizer, sem possuir um lugar de fala,
como se existisse fora da história da enunciação, tem-se um enunciador-individual. Essas
mesmas características podem ser vistas nos enunciadores genérico e universal, sendo o
primeiro relacionado a enunciados genéricos, referentes não a um lugar individual de fala,
mas um lugar comum (por exemplo, ditados populares); e o segundo, relacionado às

noções de verdade, refere-se a um lugar enunciativo que fala sobre o mundo, sobre o que
é fato (por exemplo, “todo homem é mortal”).
A constituição do sentido, assim, deve ser explicada através da enunciação,
fazendo parte dela a constituição do sujeito, dos lugares do dizer e, ainda, as relações que
se estabelecem entre as expressões na unidade dessa enunciação, o enunciado. Mas o
sentido não se restringe às relações entre expressões do interior do enunciado, mas às
articulações entre termos de enunciados diferentes e do enunciado com uma enunciação.
É, portanto, a articulação que faz significar os elementos linguísticos de uma enunciação.
A articulação é o procedimento que proporciona a construção de sentido das relações
semânticas num texto (GUIMARÃES, 2011). Assim, temos que uma palavra só significa
relacionada a outras palavras no enunciado, que significa na relação com outros
enunciados numa enunciação, podendo ainda relacionarem-se com enunciados de
enunciações distintas, ou seja, “as palavras têm sua história de enunciação. Elas não estão
em nenhum texto como um princípio sem qualquer passado” (GUIMARÃES, 2007, p.
81). A análise do memorável na enunciação é o que permite rememorar sentidos já
associados a determinada expressão em outras enunciações e discursos, e é a partir dessas
possibilidades de significação, ou seja, desse memorável, e das relações entre enunciados
e dentro do enunciado que a significação de uma palavra/expressão é constituída.
Como já dito, são as relações estabelecidas entre palavras e enunciados, no
contexto enunciativo que conduzem à formação de sentido. Algumas dessas relações
serão aqui especificadas para mostrar como se dá a significação, são elas as relações de
determinação, seguidas dos conceitos de designação e DSD – Domínio Semântico de
Determinação. Esses conceitos serão aqui utilizados na análise de expressões em
enunciados do livro didático de História para identificar sentidos que reforcem
estereótipos e como eles se constituem.
A relação de determinação acontece a partir da ligação entre elementos de um
enunciado, sendo um caracterizado pelo outro que lhe determina, essa relação é
fundamental para o sentido das expressões num enunciado (GUIMARÃES, 2007, p. 79).
Essas relações conduzem à designação de nomes, sendo esta a análise das relações de
determinação e o que aponta para os significados construídos dentro de um enunciado, “o
que é designado é uma construção de sentido” (GUIMARÃES, 2007, p. 82). Quando

essas relações de determinação são destacadas no enunciado é, então, estabelecida a
designação. Diz-se que quando alcançada a designação, tem-se formado o Domínio
Semântico de Determinação – DSD.
O DSD se apresenta ao revelar o sentido de uma expressão, sendo o resultado da
análise das relações de determinação, o que explicita a forma como uma palavra se
encaixa em determinado material textual (GUIMARÃES, 2007). Assim, com enunciados
selecionados do livro didático, expressões desses enunciados terão suas relações de
determinação traçadas e, então, sua designação definida. Aliado a esses conceitos, o
conceito de reescrituração também é necessário para a construção de sentido de uma
expressão. Ela consiste num procedimento em que algo é retomado, dito novamente, mas
constituindo novos sentidos, isto é, o elemento reescriturado não significa da mesma
maneira que o elemento que reescritura, ainda que eles façam parte de um processo que
rediz algo anteriormente dito (GUIMARÃES, 2009).
Os recortes selecionados do livro didático serão analisados segundo esses
conceitos. Primeiramente, serão identificadas as relações de determinação e as relações
de reescrituração que envolvem o termo destacado para guiar a análise. Em seguida, são
discutidos os possíveis memoráveis presentes nas relações de sentido dos enunciados e,
enfim, o DSD do termo em estudo no enunciado é constituído. Esses procedimentos são
explicitados no tópico de análise a seguir.
Analisando enunciativamente: os sentidos de reetinização no livro didático
Esta seção traz a análise de um recorte do livro didático da coleção Projeto
Araribá, do Ensino Fundamental II, mais especificamente, enunciados retirados do
conteúdo do capítulo 5 do livro, intitulado “Um balanço do Brasil contemporâneo”. Esse
capítulo trata de problemas e avanços ocorridos nos âmbitos econômico, social e
educacional, desde 2008. Aqui, a análise terá como enfoque o tópico “Os indígenas no
Brasil atual”, referente à situação do indígena abordada no capítulo. Abaixo segue o
recorte (1), que será o principal guia desta análise:
(1) Acredita-se que a reetinização de muitos povos indígenas é
favorecida pela existência de políticas públicas, como programas
sociais de transferência de renda para a população mais pobre, incluindo

os índios, e a mobilização dos próprios indígenas, que se tornaram
importantes interlocutores em debates sobre temas como direitos
indígenas, conservação ambiental, desenvolvimento sustentável e
demarcação de terras.

Primeiramente, para dar início à análise, destaca-se um recorte do livro em que o
termo reetinização (em destaque acima), que será analisado, é explicado:
(1a) Dois fatores ajudam a explicar o crescimento da população
indígena no país: altas taxas de fecundidade e o processo conhecido
como etnogênese ou reetinização, que ocorre quando se assume a
identidade e as tradições de uma etnia.

Dado o recorte acima, tem-se que o termo reetinização é reescriturado por
definição pelo trecho “que ocorre quando se assume a identidade e as tradições de uma
etnia”; esse trecho, então, determina a expressão reetinização.
Essa mesma expressão, quando tomada em (1), é reescriturada por enumeração
pelos trechos “existência de políticas públicas” e “mobilização dos próprios indígenas”.
Esses trechos também designam o termo reetnização, quando se constituem, no
enunciado em estudo, como os dois fatores que favorecem esse processo. Nesse mesmo
recorte, “políticas públicas” é reescriturado por especificação pelo trecho “como
programas sociais de transferência de renda para a população mais pobre, incluindo os
índios”. Tendo essas relações estabelecidas, pode-se concluir que dizer que a “existência
de políticas públicas” favorece o processo de reetinização é afirmar que muitos povos
indígenas assumem suas identidades e tradições porque isso faz com que se insiram em
programas de transferência de renda. Essa afirmação trazida pelo livro permite resgatar o
memorável da estigmatização e do estereótipo atribuído ao indígena, principalmente o
que é contemplado por políticas públicas por direito, como preguiçoso e acomodado,
estereótipo atribuído à etnia indígena que vem sendo reforçado por brasileiros1.
Quando se analisa a cena enunciativa constituída no recorte (1), a afirmação de
que as políticas públicas são um dos fatores do processo de auto declaração da identidade

1

Em pesquisa realizada na UFMT (campus Cuiabá), que analisava os conteúdos estereotípicos dos
estudantes universitários acerca dos indígenas, ao pesquisar o que os estudantes achavam que o brasileiro
pensava do indígena, 63,1% marcaram que brasileiros consideram o indígena preguiçoso e 53,6% acreditam
que brasileiros consideram o indígena acomodado (PATATAS, 2014).

e cultura indígena se torna não só passível de uma interpretação da imagem estereotipada
do indígena (como explicitado acima), mas uma fala fragilizada. Isto porque, apesar da
indeterminação do sujeito e da impessoalidade típicas de construções científicas e
marcada pelo verbo “Acredita-se”, que inicia o enunciado, mas não há referência da fonte
da qual foi retirado o dado e o próprio verbo “acreditar” traz uma ideia de crença,
confiança no que se afirma e não uma validade ou garantia do que se diz. Assim, a partir
do verbo, inscreve-se no enunciado um locutor-autor, marcado ao mesmo tempo, pela
autoridade no que diz (já que está produzindo o livro) e pela submissão às normas de
edição, influenciadas pelas questões mercadológicas que movem a comercialização de
livros didáticos no Brasil. Além disso, tem-se ainda, no mesmo recorte, um enunciadorindividual que se apresenta a partir do trecho “como programas sociais de transferência
de renda para a população mais pobre, incluindo os índios”, que é uma exemplificação de
“políticas públicas” e se dá, portanto, sob a escolha particular do autor do texto.
O recorte (1), dessa maneira, ainda que não faça uma referência explícita a
qualquer tipo de estereótipo ou preconceito acerca do indígena, mas o faz, sutilmente,
quando justifica o crescimento da população indígena, a partir da reetinização, pelas
políticas públicas de auxílio a esse grupo étnico.

Considerações Finais
A partir de uma análise pautada nos conceitos da Semântica do Acontecimento,
foi possível perceber como sentidos de estereotipia, evidenciados por pesquisas sobre
livro didático, se constituem nos enunciados do livro didático. A análise das relações entre
os termos possibilita visualizar de que maneira um discurso aparentemente imparcial e
científico revela em suas entrelinhas sentidos que podem, de algum modo, fortalecer
preconceitos e estigmatização de determinados grupos étnicos, no caso, dos indígenas.
Tendo o livro didático como um dos principais materiais trabalhados nas escolas
e que muitas vezes é tomado como referência de verdade, pesquisas que avaliem a
qualidade dos livros e que apontem em seus resultados os possíveis conteúdos que possam
perpetuar preconceitos ou ideias que firam à diversidade étnica, cultural, religiosa etc. são
de grande importância para o aperfeiçoamento dos materiais didáticos que circularão

dentre os alunos de escolas públicas e privadas brasileiras e que serão grande influência
para a comunidade escolar.
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Resumo:
Relatamos, neste trabalho, as nossas observações e análises de discursos produzidos a partir de
uma sessão de votação do projeto de lei que autorizava a criação do Conselho Municipal dos
Direitos Humanos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais na Câmara Municipal
de Goiânia/GO. Nosso objetivo foi, a partir deste acontecimento, delimitar as formações
discursivas e os discursos (MAINGUENEAU, 2008) presentes, assim como analisar a
configuração e o funcionamento das estruturas estruturadas e estruturantes do poder simbólico,
utilizando as noções de habitus e de campo (BOURDIEU, 2001), além de refletir sobre o
estabelecimento do poder disciplinar (FOUCALT, 1987) no âmbito legislativo. Por fim,
discutimos como o corpo se torna discurso na política (COURBIN; COURTINE; VIGARELLO,
2008). A pesquisa nos possibilitou observar como as tensões discursivas afetam e ressignificam
um evento como a votação de leis.
Palavras-chave: Poder disciplinar; Poder simbólico; Corpo.

Todos os animais são iguais, mas alguns são mais iguais que outros.
George Orwell
Iniciemos a sessão ordinária
O presente trabalho busca, através do aparato teórico da Análise do Discurso de
linha francesa, investigar os embates discursivos decorrentes de uma sessão de votação
do projeto de lei que visava a criação do Conselho Municipal dos Direitos Humanos de
Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais (COMLGBT) na cidade de Goiânia
– GO, bem como a repercussão do evento em jornais e posts de mídia social, de forma a
selecionar uma regularidade discursiva em meio a uma dispersão de enunciados
(FERNANDES, 2008).
Para tal, apresentamos um breve resumo do artigo 32 da Constituição (BRASIL,
1988) que permite a criação de leis orgânicas e dá aos municípios autonomia para
desenvolver e aprovar leis. Estabelece-se o dever de criação de comissões permanentes

em câmaras municipais que: (1) visem a boa distribuição dos recursos públicos; (2)
dividam-se por demandas do município de origem; (3) sigam em concordância com os
poderes do ambiente legislativo dado pela Constituição Federal.
Pensando nestas demandas, e no dever da Câmara Legislativa Municipal para com
a sociedade, cria-se, em quase todas as câmaras do Brasil, uma comissão de direitos
humanos. Tais comissões têm como objetivo dar <voz e vez> à comunidade, fiscalizando
os serviços e os repasses públicos destinados à saúde, à educação, à cultura etc.
Isto posto, cabe à instância do Poder Legislativo Municipal, através do presidente
da câmara, a seleção e a repartição das vereanças para cada comissão permanente. Não
distante disso, em Goiânia/GO, Tatiana Lemos, ocupou/ocupa a posição-sujeito de
legisladora da Comissão Permanente dos Direitos Humanos, onde cria o projeto
COMLGBT, a fim de legislar sobre essa comunidade.
Primeiramente, observaremos o sujeito discursivo <legislador>. Mas o que é o
sujeito discursivo? Segundo Fernandes (2008, p. 24):
Sujeito discursivo deve ser considerado sempre como um ser social,
apreendido em um espaço coletivo, portanto, trata-se de um sujeito não
fundamentado em uma individualidade, em um <eu> individualizado, e sim
um sujeito que tem existência em um espaço social e ideológico em um dado
momento na história e não em outro. A voz desse sujeito revela o lugar social;
logo expressa um conjunto de outras vozes integrantes de dada realidade
histórica e social; de sua voz ecoam as vozes constitutivas e/ou integrantes
desse lugar sócio-histórico.

O que nos permite afirmar que não tratamos, neste artigo, dos sujeitos empíricos,
individualizados, mas sim da posição sujeito do vereador, do legislador municipal, um
lugar social e político concedido pela Constituição Federal: a de criadores – através das
leis que aprovam – de uma nova/reformulada realidade sócio-histórica.
Seguindo os padrões da Constituição de 1988 para a votação de projetos de âmbito
municipal, o COMLGBT foi votado em duas instâncias: a primeira para a sua
apresentação e a segunda para o parecer final da casa, que, em caso de negativo, leva a
anulação e veto do projeto em plenária. Tal projeto foi aprovado, com quase unanimidade,
em primeira instância e vetado no segundo turno da votação.
Por que ocorreu o veto? Como pensar em leis destinados a comunidade LGBT+?
Qual é o papel do poder legislativo sobre o corpo? Existe uma verdade que dever ser

levada em conta quando se propõem leis para visibilizar uma comunidade especifica?
Quais posições discursivas podemos encontrar numa sessão legislativa destinada às
políticas públicas e aos LGBT+? Qual o papel das redes sociais para a reverberação de
lei?
Essas questões serão discutidas no decorrer do trabalho.

Passemos para a votação de 1° turno: aqueles que são a favor, manifestem-se!
Para observarmos a posição discursiva dos <apoiadores> do projeto de lei em
análise, observemos a justificativa apresentada pelo projeto de lei, a qual é embasada no
direito humano universal: o direito à vida, concedido para todos sem distinção de raça,
credo e gênero. Em outras palavras, entende-se, universalmente, que todos os seres
humanos têm o direito de nascer, o direito de permanecer vivo, o direito de alcançar uma
duração de vida comparável com os demais cidadãos e o direito de não ser privado da
vida.
Este último direito, o de não ser privado da vida, liga-se à informação de que o
índice de mortalidade da comunidade LGBT+ era/é maior na cidade de Goiânia do que
em qualquer outra cidade do estado de Goiás. Tendo essa informação como verdade, o
projeto COMLGBT propõe, em sua justificativa, a “verdade institucional” (FOUCAULT,
1987) de que há a necessidade de criação de um conselho público para a proteção dessa
comunidade.
Acreditamos que aqueles que são a favor do projeto de lei filiam-se a determinada
formação discursiva e não outra. Mas o que seria a formação discursiva? A formação
discursiva, segundo Maingueneau (2008), é caracterizada pela multiplicidade de
simulacros contidos em determinado momento de enunciação, os quais convergem a fim
de produzir um sentido, construindo, desta forma, as diversas posições ideológicas
possíveis observadas no dito de um sujeito, visto em uma determinada posição sóciohistórico e cultural.
Em primeira instância, seguindo a Constituição de 1988, o projeto de lei
COMLGBT foi votado e foi apresentado à comunidade. Ao ser apresentado, os
legisladores/vereadores, sujeitos discursivos, aprovaram-na, apoiando-se na formação
discursiva dos Direitos Humanos. Pensamos que, já neste primeiro momento, podemos

ver em funcionamento o poder disciplinar (FOUCAULT, 1987) e o poder simbólico
(BOURDIEU, 2001), levando-se em conta o ambiente jurídico/legislativo em que a
votação e a apresentação ocorreram.
Mesmo com as óbvias diferenças teóricas entre as noções de Foucault e Bourdieu,
cremos que é possível compreender o poder disciplinar e o poder simbólico, em conjunto,
como uma estrutura de relações sociais, naturalizada para os atores sociais, dominados e
dominantes, “que distribui os indivíduos em posições hierarquizadas definindo acessos
desiguais a recursos sociais estratégicos” (ROSA, 2017, p. 10). Assim compreendido,
como estrutura, o poder é percebido como constante e é invisibilizado por um processo,
que inclui uma legitimação pela valorização simbólica e pela disciplina, que faz com que
os valores dominantes apareçam como os únicos possíveis.
Bourdieu e Foucault, o que parece-nos a importância comum a eles, dedicaram-se
a desvendar este poder que age sutilmente, que está presente em nosso cotidiano e que
formata, sistematicamente, as ações dos atores sociais. Sutil, sistemático e contínuo, pois
“o tipo de poder que observamos a partir dessa perspectiva não produz ameaças, mas o
convencimento e a submissão simbólica ao estado atual das coisas” (ROSA, 2017, p. 11).

Passemos para a votação de 2º turno: aqueles que são a favor, permaneçam como
estão e aqueles que são contra, manifestem-se
No segundo turno de votação, os legisladores/vereadores, sujeitos discursivos,
negaram o projeto de lei, apoiando-se na formação discursiva da constitucionalidade, isto
é, sustentaram-se em um poder/saber (FOUCAULT, 2002) jurídico, advindo da
interpretação do artigo 5° da Constituição (BRASIL, 1988), que dispõe que todos devem
ser tratados igualmente perante a lei, não havendo distinções por raça, credo e gênero.
Como há uma heterogeneidade constitutiva dos discursos (FERNANDES, 2008),
os ditos daqueles que se manifestaram contra o projeto mesclaram às menções ao artigo
5° alguns dizeres bíblico, os quais retomariam uma <verdade divina> que evidenciaria o
suposto, e para eles <errado>, privilégio trazido pelo projeto para parte da população. Ao
discurso e ao poder/saber jurídico somou-se, portanto, o discurso e o poder/saber
religioso: todos são iguais perante a lei dos homens e a lei de deus...

Na mesma votação, os legisladores que apoiaram o projeto de lei permaneceram
simbolicamente silenciados, através de uma “censura consensual” (ORLANDI, 2007),
que é um tipo de censura que se consolida através de uma materialidade discursiva e que
se estabelece historicamente pela coerção que o corpo sofre quando está em uma posição
social de representatividade política que o “auto interdita” (LE MEN, 2008). Pensamos,
nesse caso, que o legislador, também um político, ou seja, um outro sujeito discursivo,
sofre as coerções simbólicas e disciplinares oriundas dos aspectos eleitoreiros.
Conforme consta na ata de conclusão da votação e do veto do projeto, o
COMLGBT foi barrado por não estar com conformidade com a Lei de Diretrizes
Orçamentárias (LDO) da cidade de Goiânia. A justificativa documentada na não
aprovação mudou, portanto, para um discurso econômico, mesmo havendo um parecer
favorável ao projeto, emitido pelo departamento de finanças do município. Portanto, o
resultado final do processo, a negativa ao projeto, reúne formações discursivas variadas:
jurídica, religiosa e econômica.

Para além da votação: a arena pública
Após o resultado final, as repercussões sobre a negativa do COMLGBT também
são um espaço interessante para a compreensão do funcionamento do poder disciplinar
(FOUCAULT, 1987), do poder simbólico (BOURDIEU, 2001) e da heterogeneidade
constitutiva dos discursos (FERNANDES, 2008). Agora, as perguntas são: Como os
jornais da região noticiaram o evento? Como foi o recebimento do fato nas redes sociais?
Figura 1: Manchetes de jornal sobre o evento.

Fonte: elaborado pelos autores a partir das páginas dos jornais na internet.

No jornal Opção, sobre a primeira votação, lemos: “Após discussão acalorada,
Câmara aprova criação de conselho LGBT em Goiânia”. No Popular, sobre o resultado
final, a manchete é: “Religiosos barram criação de conselho LGBT na capital”. Nos
jornais, vemos a retomada da formação discursiva usada pelos <apoiadores> do projeto,
voltada para os Direitos Humanos e estabelecendo a figura social de um jornal
preocupado com a vida e com a população LGBT+. A “figura social” (LE MEN, 2008),
neste caso, se dá porque: 1. Os jornais não compactuaram com a posição discursiva
daqueles que são contra o projeto; 2. Os jornais procuraram trazer, na base discursiva, o
respeito à vida, criando simbolicamente a imagem de uma ferramenta de apoio à
diversidade.
Além da repercussão nos jornais, pensamos ser válido observar a reverberação da
rejeição ao projeto nas redes sociais. No Quadro 2 apresentamos, na coluna da direita,
posts que apoiam o veto ao COMLGBT e, na coluna da esquerda, comentários que
lamentam a rejeição ao projeto.

Figura 2: Repercussão nas redes sociais.

Fonte: elaborado pelos autores a partir das redes sociais.

Vemos que o mesmo evento gerou posições diferentes, isto é, ele é visto de forma
diferente segundo as formações discursivas dos autores dos comentários. Percebemos que
as duas posições parabenizam os atores envolvidos, mas o comentário da coluna direita,
que se inicia com “Valeu!”, direciona-se aos legisladores que vetaram o projeto, enquanto
o comentário da coluna esquerda que se inicia com “Parabéns!”, direciona-se aos
legisladores que propuseram o COMLGBT na Câmara Municipal de Goiânia/GO.
Os sujeitos discursivos inscritos em uma formação discursiva, heterogênea, que
reúne os discursos jurídico, religioso e moral, materializam a sua ideologia nos
comentários que fazem, apoiando o veto ao COMLGBT. O que fica em evidencia, a partir

dos enunciados selecionados, é que no discurso daqueles que se posicionam contra o
projeto de lei há o apagamento da formação discursiva dos direitos humanos, pois “ao
dizer algo apagamos necessariamente outros sentidos possíveis, mas indesejáveis, em
uma situação discursiva dada” (ORLANDI, 2007, p.73). Cria-se, dessa forma, uma nova
realidade estabelecida a partir do campo legislativo, que parece-nos mesclado ao jurídico
e moral, em que se desempenhou o habitus do legislador (BOURDIEU, 2001).
Por outro lado, podemos nos perguntar: Qual é a formação discursiva em que se
inscrevem aqueles que <apoiam> o projeto? Nos enunciados selecionados podemos ver
que os sujeitos discursivos, que se posicionam favoravelmente ao projeto de lei, marcam
as falhas dos opositores, isto é, marca, os pontos de polêmica social na fala do outro.
Apoiam-se, também, no discurso dos Direitos Humanos, mesmo que isto apareça
subliminarmente nos comentários apresentados. No entanto, neste movimento, os sujeitos
discursivos que formulam esta oposição atuam apropriando-se e disciplinando o corpo,
projetando-o também através de coerções múltiplas, de suas vontades e verdades
(FOUCAULT, 1987).
Declaremos encerrada a sessão!
As análises apresentadas neste trabalho mostraram os embates discursivos, e
portanto ideológicos, presentes na tramitação do projeto de lei que propunha a criação do
Conselho Municipal dos Direitos Humanos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e
Transexuais (COMLGBT) na cidade de Goiânia – GO. Para além da tramitação,
buscamos ver estes embates na arena pública, em manchetes de jornal e em comentários
de redes sociais.
Nas análises, buscamos seguir três pressupostos: “a. não há sentido sem
interpretação; b. a interpretação está presente em dois níveis: o de quem fala e o de quem
analisa, e c. a finalidade do analista do discurso não é interpretar mas compreender como
um texto funciona, ou seja, como um texto produz sentidos” (ORLANDI, 2008, p. 19).
Assim, buscamos mostrar a heterogeneidade constitutiva das formações discursivas, bem
como compreender os embates ideológicos que se estabelecem na materialidade
linguística, no funcionamento dos textos.

Destacamos que o entendimento das diferentes formações discursivas que atuam
no cotidiano legislativo abre vazão para o debate sobre as tensões socioculturais presentes
nos discursos que constituem a educação e o disciplinamento do corpo. Além disto,
compreender as posições discursivas, presentes na votação do projeto de lei, auxiliam a
desvelar as estruturas de poder (simbólico e disciplinar) que regem o processo.
Ao final, a partir da análise da votação do projeto do COMLGBT, tentamos
mostrar que as posições discursivas presentes no Legislativo Municipal traz à tona os
mecanismos da dominação simbólica e de disciplinamento, que fazem o indivíduo <ver
e crer> nas necessidades de uma determinada cultura/comunidade, aceitando as escolhas
feitas por posições discursivas, social e historicamente situadas, que legislam sobre o
corpo.
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Resumo:
A Comissão Nacional da Verdade/Brasil realizou uma série de audiências na qual sujeitos que
sofreram com a ditatura militar durante a infância trazem à tona as suas lembranças sobre esse
período da história. Testemunhos importantes para a construção do trabalho de memória e
verdade no processo de Justiça de Transição, os relatos desses sujeitos inscrevem práticas de
violação no período da ditadura, que não tiveram seus registros feitos pela história oficial. O
presente artigo tem como objetivo geral analisar a relação memória e verdade no processo de
reparação política, instaurado pela Comissão Nacional da Verdade/Brasil, em testemunhos de
crianças vítimas de violência durante a ditadura militar brasileira. A análise permitiu uma
cartografia das experiências desses sujeitos com a Ditadura Militar e a descrição e interpretação
dessas experiências para a construção ético-política desses sujeitos e de suas relações com a
verdade.
Palavras-Chaves: Ditadura; Memória; Verdade.

Reflexões introdutórias

Na perspctiva teórico-analítica da Análise do Discurso, especialmente com as
contribuições da arqueogenealogia de Foucault, este trabalho centra-se na análise de no
Relatório da Comissão Nacional da Verdade (CNV) que trouxe, à luz da sociedade
contemporânea, os mais diversos atos de violência praticados por agentes do Estado,
durante a Ditadura Militar, a qual durou vinte e um anos, vitimando centenas de
brasileiros que lutaram a favor da democracia e da liberdade. Dentre as vítimas da
violência da ditadura, o Relatório inclui também e adolescentes e crianças que, pelo
envolvimento de seus pais com a militância em prol da democracia, foram perseguidos,
presos, torturados e exilados. Esta era uma prática comum do Estado para com as pessoas
que se recusavam a “cooperar” com o governo no período da Ditadura. Os depoimentos

desses adolencentes e crianças cartografam o que foi este período na história do Brasil e
as graves violações que promoveu aos direitos humanos.
Quando essas crianças foram abruptamente arrebatadas de suas mães, como
incidiu com o emprego deliberado dos Destacamentos de Operações e Informações e ao
Centro de Operações de Defesa Interna (DOI-CODI), elas perderam irremediavelmente
a oportunidade de crescerem rodeadas de carinho, amor e afeto, além dos cuidados
mínimos de saúde e alimentação que toda criança deve ter nessa fase da vida. Essa
carência pode ter influenciado profundamente na construção de suas identidades futuras.
Trazemos a seguir uma amostra dos enunciados extraídos dos testemunhos que aqui nos
propomos a analisar, para demonstrar o que os testemunhos nos trazem acerca do
tratamento dispensado às crianças, filhas de militantes políticos presos pelos agentes do
Estado, no período da Ditadura Militar, como forma, também, de contribuir para uma
justificativa de escolhermos este corpus de pesquisa. Observemos:
O Estado trata as crianças, alguns mais, outros menos, da mesma forma de
um preso político. Bom, saiu aí agora, acho que você está até com uma cópia
da revista que mostra: nos meus arquivos tem lá, tenho ficha de subversivo,
elemento menor, subversivo, sob terrorismo e na saída quando o Lamarca
resgata a gente, o Médici emite decreto presidencial banindo 44, não 40
presos políticos, que aí eles tentam sempre amenizar as atrocidades que
fizeram. Então, nós quatro perdemos a cidadania, fomos banidos por decreto
presidencial. Está o nosso nome lá na lista como preso político. Dizem que
as crianças não perdem o direito: não tem isso, nós perdemos, está
documentado, existe de fato. Fora a maneira como nos trataram todo esse
período (ERNESTO CARLOS DIAS, CNV, 2014).
Por mais de trinta anos, as vozes dessas crianças permaneceram silenciadas, e não
havia registros oficiais de que elas tivessem sido presas e/ou passado pelas mais cruéis
formas de violência, sendo até mesmo fichadas nos órgãos da repressão como terroristas,
criminosas e subversivas. A CNV permitiu que elas falassem e pudessem inscrever suas
histórias no presente, para que as novas gerações soubessem de tudo o que passaram em
suas infâncias, como vítimas das ações truculenteas do Estado autoritário que se instalou
com a ditadura militar no Brasil. Ressaltamos ainda que todos os testemunhos usados
neste estudo estão disponíveis no site do Arquivo Nacional e são de domínio público, por

esse motivo, usamos os nomes reais dos testemunhantes e nos responsabilizamos por essa
utilização.

Crianças subversivas: a produção da verdade no contexto da CNV/Brasil
Em vinte e um anos de ditadura no Brasil, deixou-se de ouvir os clamores daqueles
que lutaram contra o Regime e contra a violência dos agentes da repressão. Ao longo dos
anos, foram muitos os relatos de pessoas que sofreram e ainda sofrem os efeitos das
graves violações dos direitos humanos, praticadas pelos agentes do Estado, que deveriam
estar nas ruas para proteger a população, mas, que, pelo contrário, espalhavam o medo e
o terror, principalmente, entre aqueles que não permaneceram calados diante da situação
de repressão e censura. Como consequência de seus atos a favor da liberdade e da
democracia, essas pessoas foram presas, torturadas (das formas mais inimagináveis),
foram exiladas, mortas, ou simplesmente desapareceram e nunca mais foram vistas.
O que se sabe, é que as práticas violentas impostas pelos governos militares,
através de seus agentes, não atingiram apenas aqueles que, por motivos ideológicos, não
se dobraram ao sistema. Os testemunhos que doravante trazemos para efetiva análise,
pertencem a pessoas que, na época em que estava instaurada a ditadura, tinham de zero a
doze anos de idade, portanto, eram crianças e tiveram sua infância roubada pelo Regime
Militar. Nos propomos a analisar os testemunhos de Ângela, Priscila, Adilson, Kátia,
Eduardo, Tessa, Marília, Ernesto e Roberta, que aqui representam as dezenas de crianças
que foram violentadas, torturadas, exiladas e tiradas do convívio familiar, e que tiveram
a oportunidade de falar de suas memórias, de trazê-las ao presente como meio de
promoção de uma reconciliação com o Estado e com a sociedade, que por muitos anos
desconheceu a verdade sobre este Regime. Todos estes que agora fazem parte deste
estudo, tiveram a oportunidade de contribuir com seus testemunhos para a recontação de
suas histórias, das histórias de seus pais, familiares e amigos, que, como eles, também
tiveram suas vidas atreladas às violências da ditadura, dando seus testemunhos à
Comissão Nacional da Verdade/Brasil.
A CNV foi criada durante o governo da ex-presente Dilma Rousseff (em 2012) e
entregou seu relatório final em dezembro de 2014, do qual extraímos as informações
necessárias à constituição do nosso corpus de análise, composto por nove testemunhos de

pessoas que sofreram as interpéries da ditadura. Em seu relatório, a CNV apresentou à
sociedade suas considerações acerca dos crimes cometidos pelos militares durante a
Ditadura. Dentre as principais conclusões podemos destacar a constatação da ocorrência
– incontestável – de crimes praticados pelo governo ditatorial, e o fato de que essas
violências afetam àqueles que as sofreram até o presente.
A CNV proporcionou às vítimas o reconhecimento de suas histórias pelo Estado
e pela sociedade em geral, através dos testemunhos de suas experiências. Dessa forma, as
vítimas tiveram voz, depois de mais de trinta anos do final da ditadura, e puderam falar
como essas experiências do passado interferiram no seu presente e futuro, através da
oralidade, que se constitui em uma forma mais espontânea de se proferir os discursos.
Nesse contexto da CNV, a memória e a história articulam-se para a produção da
subjetividade e das verdades desses sujeitos e promovem a escrita de uma história ainda
não conhecida.
De acordo com Nora (1993), a história consiste na representação do passado, um
retrato fidedigno dos fatos que ocorreram ao homem, durante a sua trajetória evolutiva.
Le Goff (1990), afirma que a dialética da história se reafirma em um diálogo entre o
passado e o presente ou vice-versa, pois esta se apresenta como a história dos homens na
sociedade. Para o autor, a história não é feita a partir do que é constatável, como a
biologia, por exemplo, ela é construída por meio do testemunho, realizado através da
memória coletiva, pois as memórias individuais precisam ter condições de verificação,
como no enunciado extraído do testemunho que se segue:
[...] menos de um ano após meu nascimento, meu pai teve de abandonar a
família, a honrada profissão e a casa onde vivíamos, para não ser preso e
morto por motivos ideológicos. Nunca mais tivemos paz e nem direito a uma
infância respeitada. Nunca mais voltamos àquela casa, abandonamos o lar
de nossa família, o quarto e o quintal de nossa infância, nossos brinquedos e
nossa referência de vida, fomos afastados do convívio de nosso pai [...]
(MARÍLIA BENEVENUTO CHIDICHIMO, CNV, 2014)1
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É interessante que relembremos um pouco da história de vida dessa testemunhante, antes de
prosseguirmos com esta análise: Marília Benevenuto Chidichimo, filha de Alberto Benevenuto, médico,
militante do PCB, foi perseguido, preso, torturado e, segundo testemunhas, morto pela ditadura militar,
tinha cerca de três anos de idade quando teve sua casa invadida por agentes do governo que a levaram junto
a mãe e irmão para prestar esclarecimentos acerca do paradeiro de seu pai.

Os fatos relatados por Marília Benevenuto Chidichimo neste enunciado podem
ser considerados verificáveis, posto que outras pessoas podem confirmar seus relatos, ou
seja, outros rastros de memória podem ser encontrados a partir das informações dadas por
ela, pois, a mesma cita fatos que, com certeza, foram relevantes para a vida de todos em
sua família. Além do que, o abandono familiar mencionado também pode ser confirmado
por outras pessoas que compartilham dessa memória, tais como familiares e vizinhos de
sua antiga casa, que também podem atestar a deserção da casa da família.
Percebemos no enunciado a sua relação afetiva com os objetos de sua infância,
objetos que, para ela, enquanto criança, faziam parte de sua constituição enquanto sujeito,
quando esta descreve o seu antigo lar, rememorando também os brinquedos e o lugar onde
costumava brincar. O que há é uma demonstração da desconstrução da família, portanto,
da base afetiva e social das pessoas e uma modificação de seu modo de ver e estar no
mundo, assim como as relações com os demais membros da família e da sociedade. Daí
a importância do testemunho e toda a sua carga de afetos para a recontação da história.
Os testemunhantes também reconhecem essa importância, o que pudemos constatar nos
enunciados a seguir:
E, isso, para mim, pessoalmente tem sido muito importante, eu acho que o
testemunho, ele funciona também como uma espécie, obviamente, de servir
para um resgate da memória e da história, num campo mais social, mas no
campo pessoal também, de você olhar e se ressignificar também. Para mim,
pessoalmente, isso tem feito muito bem. Então, eu acho que é um ponto,
assim, porque tem a discussão do coletivo e a discussão do pessoal [...] o
testemunho é uma outra narrativa da história, que às vezes não está no
documento, está no testemunho mesmo. E, eu acho que isso também, de
alguma maneira, possibilita com que você coloque para fora e vai... Então,
por isso que eu acho que, assim, quando se pergunta: “Ah, o que você acha
que o Estado...” Eu acho que um passo é colher o testemunho, o outro é
fazer... Porque isso é importante também, eu acho que é esse processo de
reconstrução de memória e de... E de pedido de desculpas, não é? E, de ações
objetivas. Eu acho isso (PRISCILA ALMEIDA CUNHA ARANTES, CNV,
2014)2.
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Relembremos também um pouco da história desta testemunhante: Priscila Almeida Cunha Arantes, filha
de militantes políticos: Maria Auxiliadora de Almeida Cunha Arantes e Aldo Silva Arantes, irmã de André
Almeida Cunha Arantes. Sofreu, junto aos seus pais - tinha cerca de nove anos de idade – privação de
direitos durante o Regime Ditatorial Brasileiro, enquanto era criança

Então, venho aqui com prazer de dar esse testemunho, venho com o objetivo
de relatar o quão foi difícil nós, filhos de presos políticos, à época crianças,
que, quão chocante foi a reviravolta nas nossas vidas até os dias de hoje,
porque, a gente não vai contar aqui somente o período da mãe presa, mas,
após prisão também e o quão isso relacionou, envolveu toda a família num
contexto (ROBERTA FERNANDES PARREIRA, CNV, 2014).3
De acordo com Le Goff (1990, p.9), “A história começou como um relato, a
narração daquele que pode dizer "Eu vi, eu senti". Este aspecto da história-relato, da
história-testemunho, jamais deixou de estar presente no desenvolvimento da ciência
histórica”. Assim, o papel principal dos testemunhos dessas “crianças”, aqui analisados,
é trazer para o presente o passado desse grupo social, mantendo viva a memória dos fatos
traumáticos para eles, para a sociedade e para sua história. No contexto em estudo, a
própria Comissão, juntamente às vítimas testemunhantes promovem um apelo à nossa
sociedade para a preservação dessas memórias no presente, e a forma de mantê-las vivas
é preservando vestígios e trilhas, conforme infere Arévalo (2004).
O homem sente, constantemente, a necessidade de preservar suas impressões de
fatos que vivencia e uma das formas encontradas para este fim, é a transformação das
suas memórias individuais em memórias coletivas, quando transforma seu testemunho
em documento, que por sua vez, constitui parte da história do homem, que o inscreve
como sujeito do social. Nos testemunhos analisados neste estudo, notamos que os sujeitos
entrevistados sentem-se bem em estarem contribuindo com suas memórias individuais
para a construção da história, como também apresentam relatos de como os fatos
vivenciados por elas as constituem enquanto sujeitos éticos.
[...] eu queria agradecer o convite e me sinto bastante honrada de poder
participar desse processo de resgate da história, de parcela significativa da
história do Brasil, eu acho que... Depois eu vou falar de como eu
ressignifiquei a minha história, mas acho essa ação de extrema importância,
e me sinto honrada de poder participar com a minha história e da minha
família, dessa história, que é uma história de todos os brasileiros, é a história
do nosso país (PRISCILA ALMEIDA CUNHA ARANTES, CNV, 2014).

3

A despeito dos demais testemunhantes, relembremos: Roberta Fernandes Parreira, filha de Roberto de
Melo Parreira e Rosalice Magaldi Fernandes. Tinha seis anos de idade quando sua mãe foi presa, perdendo
o convívio com a mesma e sendo, junto com os irmãos Raquel e Rafael, obrigada a ficar nas casas de
diferentes parentes, para esconder-se dos órgãos de repressão.

Então, venho aqui com prazer de dar esse testemunho (ROBERTA
FERNANDES PARREIRA, CNV, 2014).
É, eu acho que talvez uma das coisas importantes que possa fazer essa
Comissão é que algum dia a gente pelo menos saiba qual o destino que deram
ao nosso pai (ADILSON OLIVEIRA LUCENA, CNV, 2014).4
Observamos nestes enunciados que os testemunhantes ressaltam a importância de
se resgatar a sua história, a história da ditadura, do País, como também a importância de
utilizá-la como exemplo a não ser seguido, ou seja, para a não repetição das graves
violações aos direitos humanos que eles e suas famílias sofreram, no período da ditadura
militar brasileira. Notamos no testemunho de Adilson, que ele sente o vazio em suas
relações familiares e sociais, quando este relata sentir a falta de um lugar para visitar o
pai ausente, já que este foi morto e seus restos mortais não foram entregues à família para
o devido sepultamento, e que, portanto, os rituais religiosos para o velório e o
sepultamento, instituídos pela religião e pela sociedade, ao longo do tempo, não foram
realizados, estabelecendo um sentimento de angústia no testemunhante. Assim sendo,
cada uma dessas pessoas que testemunharam e vivenciaram os fatos que relatam, tornamse sujeitos de suas memórias, e esses sujeitos, conforme disse Ricoeur (2007) constituise de forma heterogênea, portanto, coletiva.
Assim, podemos verificar que não há um sujeito individual, o que nos leva ao fato
de não haver também memória completamente individual e, por conseguinte, não há
sentimentos ou emoções que não sejam construídos no/pelo social, portanto, os sujeitos
cujos testemunhos analisamos não são sujeitos formados apenas por suas memórias, mas
também, pela memória do outro, haja vista a presença da memória de um na memória do
outro. Enquanto sujeitos de suas memórias, os testemunhantes demonstram também as
marcas da afetividade. Fator encontrado também na fala de Roberta, ao afirmar ser “um
prazer” poder contribuir com seu testemunho. Esse “sentir prazer”, constitui uma prática
de si, conforme as técnicas do cuidado de si, como modos de subjetivação desenvolvidos
pelo sujeito para ser sujeito de sua trajetória ética. (FOUCAULT, 2006).
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Sobre Adilson, rememoremos: Adilson Oliveira Lucena. Filho de Antônio Raimundo de Lucena, o doutor,
e Damaris Oliveira Lucena, ambos militantes da VPR. Tinha nove anos de idade quando foi exilado em
Cuba, junto com a mãe e os irmãos.

Diante do exposto, podemos dizer que, ao demostrar prazer em estar contribuindo
com seu testemunho para a recontação da história, Roberta e Priscila transformam o
prazer em uma técnica para o cuidado de si, que no caso em foco são utilizadas como
meio de se produzir uma nova história acerca dos fatos que vivenciaram durante a
ditadura militar no Brasil e por meio da qual estão construindo suas verdades. Esta
relação do sujeito com a verdade no Contexto da CNV pode ser caracterizada como aquilo
que, para Foucault (2010), constitui a Parresía, ou seja, que consiste no ato de dizer a
verdade francamente, arcando com as consequências que a exposição dessa verdade possa
acarretar para o sujeito que a profere. Observemos essa relação no enunciado abaixo :
Bom, quero agradecer também a vocês. Realmente, é um momento muito
especial. Quando tocou o telefone, o pai, ligando insistente, achei até
estranho, porque ele não liga sempre assim tão insistente. Eu não pude
atender. Toca o outro telefone, depois a Mari liga. Ele pede para eu vir aqui.
Eu fiquei muito, muito contente mesmo, muito feliz. Porque acho que é
histórico. A gente, juntos assim, só foi na sala de tortura e agora estamos
novamente juntos. Essa marca que tem aqui dentro, que eu não sei o que é,
que dói tanto, dói muito. Então, eu estou muito contente. Quero ajudar muito
a Comissão. A gente realmente vai dar todas as nossas informações possíveis,
porque é algo muito importante para a nossa nação a gente ter essa
referência (ERNESTO CARLOS DIAS, CNV, 2014).5
Neste enunciado, o testemunhante demonstra seu entusiasmo com o convite
recebido pela CNV, como também assume o compromisso de ajudá-la a recontar a
história, fornecendo informações que, segundo ele, contribuem para o estabelecimento da
verdade sobre a história do Brasil e daqueles que, assim como ele, sofreram com as
atrocidades praticadas pelos militares durante a ditadura. Assim sendo, comprometer-se
com a enunciação da verdade e suas consequências, constitui-se uma forma de Parresía.
Também percebemos traços da coragem de dizer a verdade “apesar de”, também nessa
passagem do testemunho que se segue:
Nós soubemos depois de uma pessoa, quando eu peguei o inquérito do meu
pai, a pessoa que dá o depoimento fala, eu sabia que naquela casa tinha
alguma coisa estranha, que é o Walter da Silva Campos, nós soubemos muito
5

Sobre Ernesto, lembremos: Ernesto Carlos Dias do Nascimento, filho de Manoel Dias do Nascimento,
militante durante o período da Ditadura no Brasil, foi exilado aos dois anos de idade, tido como subversivo,
junto a outras crianças em Cuba.

tempo depois que ele montou um depósito, um material de construção. Então,
assim, minha mãe tinha muito dinheiro guardado nessa casa e, quando meu
pai é morto, esse dinheiro foi roubado assim como todos os documentos e
tudo o que tinha dentro de casa (ÂNGELA TELMA LUCENA
IMPERATRICE, CNV, 2014)6.
No enunciado, a vítima cita o nome de uma pessoa, que segundo ela, está
envolvida no assassinato de seu pai e na prisão de sua mãe. A testemunhante afirma que
a referida pessoa trabalhava como espião do Governo e foi o responsável por entregar sua
família aos órgãos de repressão, mesmo podendo, de alguma forma, sofrer retaliações,
por parte da pessoa ou de seus familiares, já que estes ainda vivem. Assim sendo,
podemos dizer que os testemunhos dados, pelas vítimas, à CNV, constituem uma parresía,
visto que esses sujeitos assumem os possíveis “riscos” de se dizer a verdade sobre os fatos
ocorridos durante a ditadura militar, e dos quais foram vítimas e/ou testemunhas, como
também percebemos, nas falas dos entrevistadores que não há rigidez nas perguntas, todos
os entrevistados são deixados “à vontade”, ou seja, lhes é dada a liberdade de contarem
apenas aquilo que desejem de suas memórias, que contribuirão para a recontação da
história. Como vemos no testemunho de Tessa Moura Lacerda (CNV, 2013): “Eu
confesso que eu imaginei que iam ter perguntas que iam guiar o meu depoimento, então,
eu não sei se eu conto a minha história, o que vocês querem?”
Por meio desse e de outros trechos comprovamos a liberdade enunciativa na
contação da verdade, constituindo assim uma parresía, pois, para Foucault (2010, p. 63),
“Só há parresía quando há liberdade na enunciação da verdade, liberdade do ato pelo qual
o sujeito diz a verdade, e liberdade também desse pacto pelo qual o sujeito que fala se
liga ao enunciado e à enunciação da verdade”.
Para efeitos de fim
A Ditadura Militar foi responsável por subtrair uma importante fração da história
dessas crianças, usurpando-lhes o direito à infância, à família, ao convívio social, o que
marcou duramente suas existências. Nenhuma dessas crianças teve o direito de ir à escola
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regularmente, de frequentar festividades familiares e sociais, sair em viagens de férias
com os pais, ter amigos de infância, a menos que estes fossem aqueles que com eles
compartilharam o exílio. Não puderam criar vínculos, estabelecer laços de afeto com
outras pessoas, o que deixou “cicatrizes” no modo como se relacionam com as outras
pessoas, e, principalmente, no modo como se relacionam consigo mesmos. Na fase adulta,
os sujeitos aqui investigados, demonstram que suas experiências com a Ditadura lhes
forneceram elementos para se reinventarem, criando técnicas que os ajudaram a lidar com
as memórias do passado, desenvolvendo aquilo que Foucault chamaria de “tecnologias
do eu” que se constituíram em instrumentos de reinvenção da vida, conforme atestam
aqueles testemunhos que assinalam como esses sujeitos passaram a se relacionar com seu
passado.
Boa parte das crianças, filhas de militantes políticos que foram perseguidos, não
tinha sequer o conhecimento dos nomes reais de seus pais, ou os seus próprios, devido à
vida clandestina que foram obrigados a levar por causa da perseguição política da qual
foram vítimas, em decorrência da perseguição política à ação militante de seus pais. Além
de exilados, muitos foram presos e torturados junto com seus pais e isso fez com que o
ato de testemunhar seja difícil, e, muitas vezes, doloroso. Alguns têm dificuldade de falar
sobre as torturas e as humilhações impostas pela Ditadura, com seus familiares, pois
compreendem que as lembranças provocam dor e renovam o sofrimento passado naqueles
dias sombrios.
A tortura e o sofrimento silenciam as vítimas. Para elas, a instauração da CNV
representou um fórum político do resgate de suas histórias, um espaço para que uma outra
história sobre a Ditadura pudesse ser escrita e a reparação política pudesse ter início,
marcando o processo de construção da democracia e de reconstrução histórica do país.
Nesse contexto, a CNV surge como uma conciliadora entre a memória dessas crianças e
o seu novo “eu” subjetivado, por meio da promoção da justiça, que vai desde a reparação
das vítimas e a revelação da verdade, até a conciliação com seus algozes. Tudo isso
proporciona ao sujeito uma forma de “investigação sobre os modos instituídos do
conhecimento de si e sobre sua história” (FOUCAULT, 2014, p.349).
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Resumo:
Neste artigo, buscamos compreender como o feminismo ressoa no discurso de inscrições nas
portas de banheiros femininos localizados no Centro de Educação (CE) e no Restaurante
Universitário (RU), da Universidade Federal de Santa Maria. Assim, pretendemos refletir sobre
como o banheiro público, lugar de significação social onde o sujeito encontra-se em anonimato
e sente liberdade de expressão, representa estes discursos feministas em um processo simbólico.
Para tanto, a partir de fotografias, analisamos evidências de discursos feministas com o
propósito de interpretar a produção de efeitos de sentidos nos espaços femininos da universidade,
por meio da análise de discurso de linha francesa. Portanto, propomos uma análise dos discursos
que produzem sentidos feministas de resistência no se referem ao fortalecimento feminino e à
união de mulheres em suas relações intersociais.
Palavras-chave: discurso; feminismo; banheiros.

Introdução
Essa pesquisa está vinculada ao Grupo de Estudos Língua, Política e História
(GELPH), da Universidade Federal de Santa Maria. Neste artigo, pretendemos
compreender como o feminismo ressoa no discurso das inscrições de banheiros femininos
localizados no Centro de Educação – CE e no Restaurante Universitário – RU, da
Universidade Federal de Santa Maria. Desta forma, buscamos refletir acerca de como o
banheiro público, que é o local de significação social onde o sujeito encontra-se em
solidão e sente-se livre para expressar-se, representa estes discursos feministas em um
processo simbólico.
No espaço do banheiro público feminino da universidade, o sujeito sente-se à
vontade para expressar ideias, assim que ao realizar o ato de escrever nas portas, produz
diversos sentidos. Cremos que o grafismo em espaços públicos contempla diferentes
formas de significações simbólicas do sujeito, sendo que o mesmo resiste ao gafar nestes
espaços ilegítimos (ORLANDI, 2007). Desta forma, é fundamental buscar entender, por
meio da análise do discurso de linha francesa, como a ideologia feminista infere na
sociedade a partir do discurso feminista que busca significar no espaço público

universitário, onde tudo é visibilizado/expressado quando se está num estado de solidão,
neste caso se trata do âmbito social da cabine do banheiro feminino da universidade.
O objetivo geral deste artigo é analisar os discursos presentes nos banheiros
femininos da UFSM, a fim de compreender como o sujeito feminista universitário
significa. Tendo em vista que, em um espaço como o banheiro feminino transitam muitos
sujeitos de forma eventual, analisamos as evidências feministas nestes escritos com o
propósito de interpretar a produção de efeitos de sentidos do feminismo nos espaços
femininos da sociedade. Por sua vez, os objetivos específicos são os seguintes: investigar
os discursos feministas que permeiam os banheiros femininos de dois prédios da UFSM;
compreender como o sujeito feminista produz sentidos no espaço público universitário;
perceber o discurso feminista presente no espaço público como uma forma de resistência.
Em nossa sociedade, estão presentes discursos públicos produzidos pelo sujeito
feminista, o qual expressa sua ideologia de uma forma que é impossível não visibilizá-la
quando transitamos em espaços como o banheiro feminino da universidade, uma vez que
é inevitável visualizar os escritos nas portas. Para tanto, é importante refletir sobre o que
pensam os sujeitos que frequentam os espaços universitários, pois através desses
discursos feministas podemos inferir sobre a resistência social, que está apelando para
que o sujeito que está no banheiro se informe acerca dos pensamentos de outro sujeito
que esteve ali, e quem sabe se identifique com esses discursos inscritos em um espaço tão
pessoal como o banheiro, onde fazemos nossas necessidades fisiológicas, e ao mesmo
tempo tão público, onde todos coabitam diariamente.
Conforme Barbosa (1984), o espaço público do banheiro é um “território sujo,
livre, que parece oferecer-nos segurança, anonimato, intimidade, o banheiro é um dos
locais onde mais se produzem grafitos em nossa sociedade”. Desta forma, os discursos
feministas destas análises foram construídos de forma coletiva e expõem sentidos a partir
do grupo social dos sujeitos que os criaram, que muitas vezes não têm a oportunidade de
dizê-lo em outros espaços da universidade.
Estes discursos circulam no espaço público feminino, ou seja, no espaço destinado
para que as mulheres transitem, onde elas possivelmente se expressam em relação a sua
condição desde uma perspectiva feminista de sororidade em relação às mulheres em geral,
e, especificamente, à mulher negra e à mulher lésbica. A partir disso, destacamos que o

conceito de resistência, neste trabalho, está de acordo com Pêcheux (1990, p. 17), segundo
ele, as resistências são quebras de rituais, transgressões de fronteiras e questionamentos
de ordens. Por isso, compreendemos como resistência os discursos revolucionários
produzidos pelos sujeitos feministas, os quais se opõem à dominação ideológica, abrindo
espaço para que os sujeitos marginalizados possam expressar-se a partir de sua situação
social, nas paredes dos banheiros, nas quais não estaria autorizado a escrever. Apesar
disso, o sujeito feminista resiste e escreve mesmo assim, questionando a sociedade e
mobilizando sentidos acerca do feminino.
No decorrer desta investigação, selecionamos para nosso corpus, em um primeiro
momento, algumas fotografias de inscrições feitas em banheiros do CE e do RU que
demonstram um caráter ideológico feminista, e que por sua vez foram realizadas por
sujeitos feministas. Em um segundo momento, essas imagens relacionamos com teorias
da análise do discurso, do feminismo, dos grafites de banheiros, da psicologia, da
sociologia e da filosofia.

Discursos feministas nas portas de banheiros femininos: os sentidos da resistência
O banheiro é tido como o espaço de naturalização dos processos biológicos do
corpo, onde fazemos nossas necessidades fisiológicas básicas, a cabine onde se encontra
o vaso sanitário é um lugar onde, muitas vezes, o sujeito sente-se sozinho e tem seu
anonimato garantido ao escrever nas portas, dado que dentro dela ninguém pode
testemunhar suas experiências. Dessa forma, os enunciados produzidos em banheiros
proporcionam liberdade de expressão e anonimato ao locutor (ERNST, 2005). Os
discursos desta pesquisa produzem em comum o sentido de sororidade como o apoio entre
as mulheres pela sua união de gênero e, neste caso, por ocuparem um espaço público
universitário onde se trabalha, se aprende e se ensina, a partir de suas formas de realidade
social, abordando problemáticas sociais existentes na universidade, como o feminismo, o
racismo e a homofobia, por meio da produção de sentidos dos discursos feministas de
autoria anônima no espaço público dos banheiros femininos.
Destacamos que o contexto de feminismo que busca igualdade de gênero, no qual
nosso trabalho se fundamenta, se baseia no aporte teórico de Butler (2003, p. 16), o qual
considera que as condições culturais possibilitam o desenvolvimento de uma linguagem

capaz de representar a voz feminina completa ou adequadamente, e que as expressões
feministas são sempre necessárias, afim de promover a visibilidade política das mulheres.
Nesse caso, as vozes feministas pertencem a mulheres que transitam no espaço público
da universidade, e escrevem nas portas dos banheiros para se fazerem visíveis. Em
contraponto, de acordo com a teoria de Saffioti (2015), o contexto de machismo deste
estudo se refere a um fenômeno social que naturaliza a dominação do homem sobre a
mulher, fato que demonstra o perfil brasileiro de uma sociedade patriarcal e dividida em
classes sociais, que além disso está atravessada pelas contradições de gênero e de
raça/etnia. Por esse motivo, propomos abordar, em nossas análises, questões de gênero,
raça/etnia e diversidade sexual, as quais são predominantes nos discursos das portas das
cabines dos banheiros da Universidade Federal de Santa Maria.
Segundo Preciado (2002), com o passar do tempo, os sanitários públicos
converteram-se progressivamente em cabines de vigilância de gênero. Ou seja, no
banheiro feminino, que se opõe ao banheiro masculino em razão da questão do gênero,
os discursos são femininos e por isso interessam às mulheres, pois são inscritos por elas
e para elas, sendo o gênero “uma construção discursiva, efeito de um processo de
interpelação complexo e contraditório” (ZOPPI-FONTANA, 2017, p. 2). Nesta pesquisa,
podemos visualizar a predominância de discursos de caráter feminista relacionados à
sororidade e ao empoderamento de mulheres, sejam negras e/ou homossexuais, como
sujeitos discursivos que produzem efeitos de sentido diversos.
Em concordância com Silva (2004, p. 7), os escritos em espaços públicos não são
apenas enunciações, mas são, sobretudo, formas de engajamento social. De forma que os
sujeitos que escrevem nas portas das cabines de banheiros femininos, produzem sentidos
de resistência, sobre o feminino, que são lidos por quem transita naquele espaço
determinado. Conforme Orlandi (2009, p. 46), “a ideologia é a condição para a
constituição dos sujeitos e do sentido”. Por isso, o sujeito é afetado pela língua e pela
história para produzir sentido, assim que a ideologia determina o sentido dos discursos
que o sujeito produz na sociedade.
Em consonância com Pêcheux (2009, p. 10), condicionados por funções
discursivas, os sujeitos expressam-se a partir de suas formações sociais, as quais
determinam suas condições de produção discursivas. Por conseguinte, pretendemos

compreender de que maneira os evidentes discursos feministas se relacionam com o
espaço público da universidade e produzem diversos efeitos de sentido sobre o feminino.
A formação discursiva articula a língua e o discurso, e se manifesta de uma
determinada formação ideológica em uma situação de enunciação histórica-social em
especial, que regula o que o sujeito pode e deve dizer e, também, o que não pode e não
deve ser dito, produzindo certos efeitos de sentido específicos, e não outros (ORLANDI,
2009, p. 43). Em lugares diferentes, possivelmente esses sujeitos de formação discursiva
(feminista, mulher, negra, homossexual, etc.) não se expressariam da mesma maneira,
dispondo da liberdade e do anonimato, como ocorre no caso das portas de banheiros
femininos públicos da universidade, onde o sujeito pode expor sua ideologia sem
julgamentos que comprovem sua autoria nos discursos.
Os discursos de sororidade manifestam-se nos banheiros de forma recorrente. O
conceito de sororidade está baseado na união e irmandade entre as mulheres, por isso, o
espaço do banheiro público feminino apresenta intervenções que legitimam os discursos
de compreensão entre mulheres, então pretendemos refletir como os laços feministas
constituem-se nos banheiros universitários. Nas fotografias abaixo, há vestígios que
reproduzem o sentido da palavra sororidade.
Figura 1 – CE/UFSM

Fonte: Arquivo próprio

Na figura 1, analisamos dois recortes: o recorte 1 é o enunciado: respeita as mina,
e o recorte 2 é o enunciado: sororidade. No recorte 1, a forma imperativa do verbo
respeitar revela um apelo para que as mulheres sejam respeitadas na sociedade, além
disso, a imagem que simboliza o planeta vênus é uma representação do feminismo. No
recorte 2, por sua vez, há presença de resistência que parte da ideia de que a sociedade

muitas vezes segrega as mulheres, e faz com que elas tenham a tendência a competirem
umas com as outras, em vez de praticarem a sororidade, ou seja, trata-se de uma atitude
que auxilia na luta contra a dominação social masculina. A questão da sororidade é mais
uma vez abordada nas portas do banheiro do CE, como observamos na seguinte
fotografia.
Figura 2 – CE/UFSM

Fonte: Arquivo próprio

Na figura 2, o recorte supõe que o sujeito feminista expressa o conceito de
sororidade a partir de sua própria compreensão do termo: Sororidade. Reconhecer outra
mulher como alguém que também conheceu o machismo (uma irmã, e não uma inimiga).
Nesse recorte, podemos inferir que o conceito de sororidade se relaciona com a união
entre as mulheres e expressa a necessidade dessa união como uma realidade necessária
na revolução feminista, visto que o machismo afetas todas as mulheres na sociedade e
naturaliza a competição entre elas. A partir desses recortes que permeiam o sentido de
sororidade, é possível compreender que a universidade é um espaço onde a união entre as
mulheres precisa se consolidar, o que possibilita propagar a sororidade entre as mulheres
que frequentam os banheiros públicos.
Os discursos feministas que exploram questões de raça/etnia negra se
manifestaram num ato de resistir aos padrões brancos que decorrem de uma sociedade
escravocrata do passado, o que determinou uma superioridade social da mulher negra
sobre a mulher branca, contribuindo para uma situação de desigualdade no Brasil
(CARNEIRO, 2003). Dessa forma, o machismo e o racismo que o sujeito de formação

discursiva feminista negra enfrenta são aspectos que contribuem para que se expressem
no espaço público universitário, e inscrevam discursos de resistência nesses espaços.
Figura 3 – CE/UFSM

Fonte: Arquivo próprio

Na figura 3, analisamos o recorte: Mina, seu afro é lindo. Esse enunciado produz
o sentido de que a mulher negra pode assumir seu cabelo como afro, não precisa alisá-lo
para sentir-se parte da sociedade, que manifesta o imaginário de que o cabelo afro é feio,
enquanto que o cabelo liso, por exemplo, é bonito. Nessa inscrição, o sujeito feminista
possivelmente busca comunicar que o cabelo afro é tão lindo quanto o liso, e deve ser
mostrado como uma forma de resistir frente à uma sociedade que impõe estereótipos de
beleza a partir de critérios da beleza feminina branca e não da beleza feminina negra, e a
partir de um ideal de beleza com base étnico-racial, o que contribui com a desigualdade
entre as mulheres, pois elas muitas vezes se sentem inseguras com relação a sua aparência,
tendo em vista sua formação social e discursiva de mulher negra, feminista e universitária.

Figura 4 – RU/UFSM

Fonte: Arquivo próprio

Na figura 4, analisamos 4 recortes, o recorte 1 é o enunciado: Mulheres negras
resistem, o recorte 2 é o enunciado existo porque resisto, o recorte 3 é o desenho do rosto
de uma mulher negra, o recorte 4 é o desenho de um arco-íris. Mais uma vez, os padrões
de beleza feminina branca são questionados, pois nessa inscrição, o sujeito feminista
procura expor a resistência que há na vivência das mulheres negras que frequentam e
habitam a universidade. No recorte 1, o sujeito feminista expressa a resistência das
mulheres negras, que diariamente lutam contra o racismo e o machismo.
No recorte 2, a resistência é novamente expressada, pois é através dela que as
mulheres estão presentes na sociedade, resistindo e lutando contra o machismo. No
recorte 3, o desenho do rosto de uma mulher negra, revela traços expressivos, como o
cabelo afro, e o nariz e a boca característicos da etnia negra, afim de visibilizar a
resistência nos espaços da universidade. Desta maneira, pensar na visibilidade e
representatividade da mulher negra é fundamental para desnaturalizar questões de
desigualdade racial na universidade, em razão de que a normatividade branca reproduz
ideologias racistas. Então, podemos inferir nessas inscrições, que os discursos feministas
produzem sentidos porque pretendem deslegitimar preconceitos raciais que permeiam a
sociedade.

Em relação aos discursos sobre o sujeito lésbica, é relevante pensar que em uma
sociedade que reproduz discursos de heteronormatividade, conhecer os discursos do
sujeito lésbica na universidade é crucial para a compreensão do movimento feminista e
da luta das lésbicas pela visibilidade e transformação social igualitária. De acordo com
nossos estudos, a resistência de lutar contra a exclusão que parte dos discursos
naturalizados que ocasionam a desigualdade das diversas sexualidades/gêneros
existentes, está presente em vários discursos de banheiros da universidade.
Figura 5 – RU/UFSM

Fonte: Arquivo próprio

Na figura 5, analisamos o recorte: + sapatão. Esse enunciado traz a ideia de que
as lésbicas deveriam se manifestar livremente, porém, em nossa sociedade há o perigo de
que a heteronormatividade não conceba positivamente que o sujeito lésbica se assuma
como tal. Segundo Butler (2003, p. 173), “Como prática situada radicalmente fora da
matriz heterossexual, a homossexualidade é concebida como radicalmente não
condicionada pelas normas heterossexuais”. Por isso, o sujeito feminista que escreveu
nessa porta possivelmente é uma lésbica em busca de que outras lésbicas se libertem dessa
norma da heterossexualidade, e assim possam assumir suas sexualidades e seus gêneros.
Na fotografia abaixo, outra vez se questiona a visibilidade homossexual na universidade.

Figura 6 – CE/UFSM

Fonte: Arquivo próprio

Na figura 6, analisamos 2 recortes, o recorte 1 é o enunciado: Vem, não se
esconde! Vem pro sapabonde!, o recorte 2 são os dois desenhos da representação do
planeta vênus, símbolo do feminino e do feminismo, entrelaçados e rodeados por dois
corações, um de cada lado. Como afirma Butler (2003, p. 182), “Excluído do real, o ponto
de vista homossexual, se houver realmente um, pode entender que o real é constituído
mediante um conjunto de exclusões, margens que não aparecem, ausências que não se
mostram”. Por isso, possivelmente as lésbicas tem dificuldades de assumir-se
abertamente como homossexual na universidade. Nessas inscrições na porta, o sujeito
feminista demonstra, por meio do verbo imperativo vir, um convite para que as lésbicas
não se escondam, porque há mais lésbicas que também encontram essas dificuldades,
estão presentes na universidade e podem unir-se ao “sapabonde”, ou seja, ao grupo de
lésbicas que estão à margem da sociedade e que não podem, e nem mesmo querem, mais
esconder-se. Pelo contrário, querem unir-se e expressar seu sexo/gênero, e muito além
disso, querem expressar que buscam conquistar seus direitos por meio da resistência e da
visibilidade no espaço público.

Considerações Finais
Finalmente, consideraramos que os discursos inscritos nos espaços públicos
dialogam com a sociedade de maneira direta, pois produzem sentidos expressivos de
acordo com o espaço de produção. No caso das portas de banheiros, dependem do gênero

feminino para produzir sentido, por isso o sujeito feminista encontra liberdade e razão em
escrever nas portas, justamente porque sabe que terá seu discurso visibilizado por
mulheres que podem identificar-se com o feminismo, primeiramente por um fator
biológico: o corpo, e também por um fator social: o machismo.
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Resumo:
Não há qualquer discurso que não carregue em seu bojo determinada intencionalidade do sujeito.
E será esse discurso, conforme aponta Foucault (1999), o representante de um poder o qual
queremos deter – em epítome, o que precisamos apreender a fim de transmitirmos alguma carga
ideológica. Com base em tais premissas, podemos refletir sobre o discurso dos jornalísticos
televisivos. Alguns autores, como França (2009), entendem o jornalismo popular sob a égide de
uma imitação do que seria popular: representaria o povo e se destinaria a ele por lhe ser
característico. As imagens dos programas, que compõe a carga discursiva, revelam algo sobre
esse efeito de real. Ancorado em tais questionamentos, este trabalho se propôs a observar os
programas Aqui Agora e Balanço Geral, no intuito de compreender as características discursivas
pregnantes na revelação de um efeito de real bem peculiar.
Palavras-chave: Aqui Agora; Balanço Geral; Efeito de real.

Breve história do jornalismo popular(esco) na televisão
O Brasil foi um dos cinco primeiros países do mundo a contar com a televisão, e
o primeiro da América Latina. Antes disso, a televisão já havia chegado à Inglaterra,
Estados Unidos, França, Alemanha e Holanda.
Na noite de inauguração da TV em terras brasileiras ocorreu a primeira
transmissão aberta ao público, com a exibição de um programa especial que havia sido
escrito especialmente para celebrar o acontecimento. De acordo com Federico (1982), o
programa chamava Canção TV e havida sido escrito por Marcelo Tupinambá e Guilherme
Almeida.
Mesmo sendo um sistema que já havia sido testado no país1, oficialmente a
1

De acordo com Federico (1982, p. 81), ocorreram várias demonstrações do sistema televisivo no país
antes de seu lançamento oficial. Em 1939, os alemães fizeram uma demonstração de seu sistema numa
exposição. No Rio de Janeiro, em 1946, a Rádio Nacional teria promovido as primeiras transmissões

primeira emissora a surgir no Brasil foi a TV Tupi. Em São Paulo, a estação ganhou o
nome de PRF-3 TV, inaugurada em 18 de setembro 1950. Posteriormente, no dia 20 de
janeiro de 1951, a TV Tupi Canal 6 entrava no ar no Rio de Janeiro.
Ainda sem um público fiel, por conta da sua recém-chegada ao país, os
profissionais que trabalhavam na televisão viam-se sem uma referência para seguir no
que tange à produção de programas e atrações para a televisão. Como neste princípio de
funcionamento o público que acompanhava a televisão era majoritariamente elitizado –
segundo Federico (1982, p. 82), em 1951 um aparelho receptor custava nove cruzeiros –
, os produtores dos programas televisivos decidiram apostar em produtos que copiassem
a fórmula utilizada no rádio.
Como primeira atração que incorporava a ‘fórmula’ popularesca, podemos citar o
programa O Homem do Sapato Branco, que estreou em 1966 comandado pelo
apresentador Jacinto Figueira Júnior. À época, como ainda não havia a utilização de
recursos tecnológicos, como o vídeo-tape, por exemplo – que hoje são grandes aliados
deste tipo de programa –, o comandante da atração recebia prostitutas e marginais ao vivo
no palco. O apresentador foi considerado o pioneiro em fazer este tipo de programa, com
“sensacionalismo” e apelações, conhecido como “mundo cão”2. Dentre alguns casos
apresentados no programa destacavam-se: discussões entre casais, dramas de
desconhecidos, transplante de córnea e até mesmo uma cesariana, além do ‘insólito’,
como um marido que trocou a esposa por uma mula.
Marcondes Filho (1998, p. 9) coloca um importante acontecimento desse período
ao dissertar que: “a televisão pode ser um bom negócio. Começa a ampliar rapidamente
a base da audiência, os aparelhos já são comprados em grande escala e aos poucos vai se
tornando uma necessidade social geral da população”. Isto posto, a década de 60 marcaria,
definitivamente, a televisão como meio de comunicação massivo, graças à sua
consolidação no mercado.
experimentais com o programa “Rua 42”. Ainda com a promoção da Rádio Nacional, o primeiro programa
televisado foi “Nada Além de Dois Minutos”, de Paulo Roberto, e o segundo, de Renato Murce, levava o
nome de “Papel Carbono”. Por conta da indefinição das imagens, o resultado foi desastroso.
2
De acordo com o colunista Ivan Lessa, a expressão “mundo cão” indica uma exploração do inusitado e
passou a ser adotada em nosso linguajar a partir de dois filmes italianos que carregavam este título. Fonte:
BBC
Brasl.
Disponível
em:
<http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2012/05/120530_ivanlessa_tp.shtml>. Acesso em: 06 jul. 2018.

Somente na década de 70 é que esse cenário se alteraria, com o crescimento
vertiginoso da TV Globo, que assumira a liderança absoluta de audiência, principalmente
por conta de sua tecnologia moderna, dos investimentos que a tornaram acessível no país
inteiro e de sua essência empresarial, calcada na rentabilidade e eficiência, algo que
previamente não existia nas demais redes de televisão.
Ainda nesse período, as atrações popularescas sofreram fortes críticas dos setores
mais conservadores da sociedade brasileira. Tais críticas interferiram diretamente na
produção televisiva da década de 1970. Conforme pontua Roxo (2010, p. 179),
O ministro da Comunicação, Hygino Corsseti, chegou a cogitar a cassação da
concessão das emissoras que persistissem no uso do “sensacionalismo” e da
“baixaria”. O jornalista Eli Halfoun, do Última Hora, e Danton Jobim, diretor
do mesmo jornal e presidente da Associação Brasileira de Imprensa, criaram
uma cruzada jornalística para pedir ao governo militar que censurasse a
“televisão-espetáculo”, ou seja, programas de televisão especializados em
apresentar casos de desgraça humana e “a exploração sensacionalista da
miséria na TV”.

Com isso, ainda de acordo com o autor, os programas da TV Globo consolidaramse em um período de inflexão, uma vez que as novelas da emissora, mais o Globo
Repórter e os recém-lançados Jornal Nacional (1969) e Fantástico (1973) mobilizavam
uma gama de aspectos técnicos. Finalmente, tal período demarcava o que parecia ser o
fim dos programas “popularescos”.
Todavia, no decorrer das próximas décadas a fórmula permaneceu e gerou
programas que marcaria época na televisão brasileira por conta da forte identificação
conquistada junto à audiência. Dentre eles, podemos citar os objetos empíricos analisados
neste trabalho, a saber: os telejornais Aqui Agora – que estreou em 1991 no Sistema
Brasileiro de Televisão (SBT) e manteve-se no ar até 1997, retornando uma década
depois, mas sem o mesmo prestígio; e o Balanço Geral – que é transmitido pela Rede
Record até os dias atuais.
Em comum entre as duas atrações podemos observar características que
conformam seu discurso, como o apelo a reportagens policiais, sobretudo aquelas que
evidenciam algum tipo de violência, por exemplo. É justamente na constituição do
discurso dos programas popularescos que passaremos a observar como se deu a revelação
de um efeito de real por parte dos sujeitos-produtores do programa – sempre em busca da

audiência.
O discurso
Para alguns, o termo discurso pode indicar, tão somente, a fala do sujeito que tece
uma mensagem ante a uma plateia. Consequentemente, o verbo ‘discursar’ é definido no
dicionário3 como: “1. Fazer discurso; 2. Discorrer; 3. Raciocinar” . Porém, o discurso é
entendido em um contexto mais amplo para autores clássicos das ciências sociais. Como
bem coloca Orlandi (2012, p. 15), “a palavra discurso, etimologicamente, tem em si a
ideia de curso, de percurso, de correr por, de movimento”.
É bem verdade que um conteúdo textual denota uma interação linguística entre os
interlocutores de uma determinada situação retratada, por exemplo, por um texto.
Todavia, em um olhar mais profundo é possível observar que será no discurso que a
posição do orador estará demarcada. Isso porque “não há discurso sem sujeito e não há
sujeito sem ideologia: o indivíduo é interpelado em sujeito pela ideologia e é assim que a
língua faz sentido” (PÊCHEUX, 1975 apud ORLANDI, 2012, p. 17).
Pensando na ideia da dicotomia entre o mesmo e o diferente no discurso, tal qual
nos indica o interdiscuro, dois elementos acabam vindo à tona nesse processo: a
polissemia e a paráfrase. Polissemia diz respeito aos vários significados que uma mesma
palavra pode ter, dependendo do contexto em que ela está inserida. Já a paráfrase indica
a manutenção da mesma mensagem originalmente colocada, mas com outras palavras de
um novo autor, mas que voltam ao mesmo significado quando colocadas sob uma
formação discursiva semelhante. Orlandi (2012, p. 36) coloca que: “a paráfrase
representa, assim, o retorno aos mesmos espaços do dizer. Produzem-se diferentes
formulações do mesmo dizer sedimentado”. Para Maingueneau (1989, p. 96), “(a
parafrasagem) define uma rede de desvios cuja figura desenha a identidade de uma
formação discursiva”.
Dessa forma, através da paráfrase e da polissemia é que a análise discursiva irá
discernir o sentido simbólico do sentido político, pois, conforme vimos, todo discurso é
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Fonte: Dicionário Priberam. Disponível em: <https://www.priberam.pt/DLPO/discursar>. Acesso em:
28 fev. 2018.

ideologicamente marcado. Portanto, é no jogo de paráfrase e polissemia que a AD
auxiliará o analista a interpretar a criatividade do que já fora colocado outrora. Daí
decorre, também, o jogo parafrásico.
A “criação” em sua dimensão técnica é produtividade, reiteração de processos já
cristalizados. Regida pelo processo parafrástico, a produtividade mantém o homem num
retorno constante ao mesmo espaço dizível: produz a variedade do mesmo (ORLANDI,
2012, p. 37).
No discurso, as palavras são colocadas de acordo com a ideologia do autor deste
discurso, remetendo à formação discursiva. Se produzimos discursos de acordo com
nossas vivências e ideologias, podemos dizer que o sentido em si não existe, mas que ele
é determinado por essas posições que colocamos em jogo no processo sócio-histórico das
palavras. Orlandi (2012) entende dois aspectos fulcrais a serem postos em riste, a saber:
a) O discurso terá um sentido porque aquilo que o sujeito coloca se inscreve em
uma formação discursiva e não em outra, para ter um determinado sentido e não outro –
conforme vimos na breve discussão sobre interdiscurso. As palavras não têm um sentido
nelas mesmas, pois ganharão este sentido nas formações discursivas em que se inscrevem.
Já a formação discursiva, conforme colocado, representa no discurso as formações
ideológicas. Portanto, os sentidos são sempre determinados ideologicamente, sem
exceção. Logo, estes sentidos não estão predeterminados por propriedades da língua, já
que dependem das relações constituídas nas formações discursivas. A partir daí, chega-se
à noção de metáfora, definida por Lacan, (1966) apud (ORLANDI, 2012, p. 44) como a
tomada de uma palavra por outra. Segundo Pêcheux (1975 apud ORLANDI, 2012, p. 44),
“o sentido é sempre uma palavra, uma expressão ou uma proposição por uma outra
palavra, uma outra expressão ou uma proposição”, e o sentido existe somente nas relações
de metáforas nas quais uma formação discursiva é historicamente o lugar mais ou menos
provisório.
b) Os diferentes sentidos serão compreendidos na referência à formação
discursiva. Por exemplo: palavras iguais terão significados diferentes (polissemia) por
conta da formação discursiva distinta. A evidência do sentido, que não passa de um efeito
ideológico, bloqueia nossa percepção sobre seu caráter material, pois a evidência (ou
identidade) do sujeito apaga o fato de que ela resulta em identificação, já que o sujeito irá

se constituir por uma interpelação.
Com os elementos que trouxemos acima, entendemos ser possível desenvolver
nosso protocolo de análise do discurso.
Os planos de câmera como elementos de composição imagético-discursivos
Ao observar uma imagem, é preciso considerar uma sequência de elementos que
a compõe. O que se revela aos olhos do telespectador – no caso da imagem dos televisivos
que observamos – apresenta uma organização articulada em sua composição, objetivando
uma representação de real. Conforme Pondera Aumont (2003), na relação que mantém
com o real, a imagem se mantém na esfera do simbólico. Isso implica que: “reconhecer
alguma coisa em uma imagem é identificar, pelo menos em parte, o que nela é visto com
alguma coisa que se vê ou se pode ver no real” (AUMONT, 2003, p. 82).
Serão eles que irão definir o efeito de verdade transpassado em cada imagem.
Nesse método, uma boa escolha pode substanciar o efeito dramático da imagem, ao passo
em que uma má escolha por parte do produtor da cena dificulta a compreensão do
significado. Na definição de plano, Vanoye e Goliot-Lété (2002, p. 37) asseveram:
“porção de filme impressionada pela câmera entre o início e o final de uma tomada”.
Ainda sobre os planos, podemos colocar que são eles os definidores de uma visão
contínua da cena (MASCELLI, 2010).
Alguns dos planos podem ser divididos em: grande plano geral, plano geral, plano
médio e primeiro plano.
O grande plano geral é aquele mais aberto, que representa uma grande área vista,
utilizado em cenas que desejam mostrar um ambiente grande, como em imagens de
helicóptero que mostram uma perseguição, por exemplo; o plano geral exibe toda a área
de ação do filme; o plano médio, por sua vez, alterna entre o plano geral e o primeiro
plano (ou close), no qual os personagens retratados são mostrados acima dos joelhos ou
abaixo da cintura (MASCELLI, 2010). O último que mencionaremos, o primeiro plano,
que varia em relação à proximidade, talvez seja aquele que confere a maior carga
dramática à uma cena; é nele que o produtor da cena destaca completamente um
determinado detalhe. “(Os primeiros planos) são um dos recursos narrativos mais
poderosos disponíveis ao diretor. Eles devem ser reservados para destaques de vital

importância para a história” (MASCELLI, 2010, p. 199). Indicaremos mais sobre o uso
dos planos nos popularescos que escolhemos como corpus para esta pesquisa mais à
frente, quando em nossas análises.
Não menos importante é o plano-sequência, que se refere ao acompanhamento da
movimentação da cena sem cortes, ou seja, “à realização de uma sequência num único
plano” (VANOYE e GOLIOT-LÉTÉ, 2002, p. 3.). Ainda sobre este plano, Pasolini (1985)
observa que nele não há qualquer escolha de ângulo por parte do produtor da cena. Além
disso, o plano-sequência será sempre um retrato do presente, do que observa, no instante,
o espectador. Em outros termos, é a sequência completa de uma cena, sem cortes, algo
muito comum em reportagens que mostram perseguições policiais.
Ainda no caminho do plano-sequência, também destacamos um recurso extra
utilizado nesse enquadramento sequencial: a chamada câmera nervosa. Este tipo de
manejamento da câmera é disposto a partir do início do plano-sequência e segue até
determinado ponto, ganhando esse status de “nervosa” porque acompanha o repórter na
situação completa. Em uma situação em que desembarque do veículo de imprensa, a
câmera nervosa irá acompanhar o repórter desde este desembarque, e é chamada assim
também por conta do movimento de agito que a câmera faz nesse acompanhamento. O
jornalista Paulo Henrique Amorim (2015) define: “a câmera nervosa, histérica, sai do
repórter, vai ao ‘fato’, e volta, sem cortes, ao repórter”. Alguns autores, como o próprio
Paulo Henrique Amorim, inclusive, atrelam o surgimento do recurso ao Aqui Agora.
Análise dos objetos empíricos
Após traçarmos o percurso teórico-metodológico do trabalho, como fizemos nos
itens anteriores, passaremos a observar uma edição de cada programa.
Analisaremos uma reportagem constante na edição de 13/02/1995 do telejornal
Aqui Agora. Nela, que naquele dia fora comandado por Ivo Morganti e Christina Rocha,
que possui duração de 14’ e 54”, é mostrada a perseguição de policiais a criminosos. O
repórter avisa que policiais de rota, em confronto com bandidos, acabaram baleados.
Seguindo, o repórter avisa que colherá mais informações com a redação e os aciona via
rádio – famigerada técnica de comunicação entre as viaturas policiais e o COPOM
(Centro de Operações da Polícia Militar); havia, portanto, uma inovação em relação à

reportagem do ano anterior, na busca de aproximar o telespectador ao universo policial.
Após esse início em perseguição, em que planos-sequência são utilizado com
pequenos cortes, a edição mostra o repórter, já em solo, questionando aos policiais, que
estão em suas viaturas, se o policial da ROTA segue como refém. Ao que o policial
informa: Segundo informações o tenente se encontra como refém e há policiais feridos.
Responde o repórter: Policiais baleados, né? Novamente a cena corta para nova
perseguição do repórter e dos policiais a um novo local. Na sequência, já em solo outra
vez, a cena mostra suspeitos detidos e algemados na viatura. O repórter chega para
entrevistá-los e, entoando um teor diferente em sua voz – talvez tentando demonstrar
aversão – questiona o motivo dos tiros disparados. Isso ao mesmo tempo em que os
policiais interrogam os suspeitos.
Após mostrarem os armamentos encontrados com os suspeitos, a edição corta e
exibe, em plano-médio, a entrevista com um outro policial, referente a um outro crime,
descrito por policial e repórter como “execução” de um outro policial. Seguindo, a câmera
segue para o primeiro-plano e vai fechando em close no vidro estilhaçado por tiros, no
automóvel do policial morto – que não estava em serviço. Posteriormente, a imagem
também parte para um primeiro-plano no rosto da viúva do policial assassinado, que se
lamuria em prantos com a cena que está à sua frente. Por fim, mais uma vez o repórter se
dirige ao pronto-socorro e informa que os policiais sequestrados estão fora de perigo, mas
o policial do veículo está falecido. Neste momento, outro policial segura um documento
pertencente ao colega morto, ao que a câmera fecha em close na foto do documento.
Finalmente, o repórter diz: Saldo final depois de toda essa mobilização final: um policial
militar assassinado, dois policiais feridos e um bandido morto.
Na conformação do discurso do programa, notamos um forte uso do planosequência, aquele que busca revelar um sentido de realidade maior ao exibido, por não
apresentar cortes. Outrossim, o majoritário uso do plano médio, mas com boa utilização
também do plano geral e menos do primeiro plano, evidenciam uma tentativa em relatar
o contexto da cena na reportagem, exibindo não somente um detalhe, mas todos os
elementos que compuseram a carga imagética.
No Balanço Geral, observamos uma reportagem na edição paulistana exibida 5 de
março de 2014. Diferentemente das anterior, esta teve uma duração curta, de 1’11”. O

apresentador anuncia a reportagem: Sobre Guarulhos, a polícia interceptou bandidos que
haviam acabado de roubar um carro. Veja só. A edição então exibe o automóvel que havia
sido roubado, envolto a tiros na lataria e nos vidros. A repórter introduz a cena: Pelo
estado em que ficou o carro é possível imaginar a dimensão do confronto entre bandidos
em fuga e policiais militares. Nesse momento, a câmera alterna o enquadramento de plano
aberto para primeiro-plano, fechando seu foco nas marcas de tiro.
No decorrer, a repórter apresenta o acontecido e afirma que os primeiros tiros
partiram dos bandidos, que não respeitaram uma ordem de parada dos policiais. Isso,
segundo a repórter, levou os policiais a persegui-los. A vítima do assalto, segundo a
repórter, teria contado aos policiais que os bandidos foram agressivos. Nisso entre o
delegado, responsável pelo caso, afirmando: Ele (a vítima) levou uma coronhada na
região da testa, um tapa. Em suma, foi agredido sim. A repórter anuncia que um dos
bandidos baleados foi morto, e que o outro, de 15 anos, seria levado para a Fundação
Casa.
Ao contrário do Aqui Agora, o Balanço Geral permitia a participação do
apresentador e de um comentarista para discorrerem sobre a reportagem exibida. Na
sequência, quando a imagem volta ao apresentador, este diz: Que judiação. 15 anos e já
nessa empreitada. O comentarista Renato Lombardi – que já havia trabalhado em outros
veículos de imprensa, dentre eles o jornal Notícias Populares – coloca: É impressionante
o número de menores envolvidos em crimes nos últimos 2 anos em São Paulo. Triplicou
o número de menores envolvidos. É essa história: vai pra Fundação (Casa) e volta, vai e
volta, e quando volta, volta pior.
No programa da Rede Record, não notamos o uso do plano-sequência – algo que
parece mostrar que tal expediente não mais é utilizado como antes –, mas, em comum,
observamos o uso majoritário do plano médio. Também em convergência com o programa
do SBT, o primeiro plano foi utilizado por breves momentos, aqui, para mostrar o carro
metralhado e a feição dos criminosos, menores de idade, já algemados.
Considerações
Tais observações remontam a constituição dos programas à paráfrases discursivas
que mostram alguma similaridades entre os programas: mesmo com 1 década de

diferença, o discurso do programa se encobriu em efeitos de realidade que buscaram
capturar o telespectador em imagens ‘fortes’, que mostraram o resultado dos crimes
cometidos: os carros metralhados – a viatura, no Aqui Agora, e o carro roubado, no
Balanço Geral. Aqui, portanto, notamos que os efeitos de realidade projetados em ambas
as atrações convergiram, mesmo que atualmente as imagens sejam cobertas por algum
efeito gráfico que impede a exibição de manchas de sangue ou mesmo de um cadáver.
Assim, a busca pela captura da audiência parece se dar, também, no âmbito de uma
verdade que busca chocar o telespectador pelo grau de violência ocorrido.
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O LÉXICO NA (DES)CONSTRUÇÃO DAS CERTEZAS:
UMA ANÁLISE SEMÂNTICO-ENUNCIATIVA DA CARTA
ABERTA AO MOVIMENTO #342 AGORA
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Resumo:
Um vídeo intitulado # Intervenção é Farsa do Movimento #342 faz uma crítica contra a
intervenção militar no Rio de Janeiro para conter a criminalidade ocorrida em 2018. Em
resposta, uma carta aberta circula na internet opondo-se às críticas feitas pelo movimento. Este
embate que chamou nossa atenção, especialmente as palavras que são usadas para referir e
(des)qualificar o discurso outro, expondo em seu lugar as suas “verdades”. Propomos então
analisar, a partir da Semântica do Acontecimento, o léxico (substantivos, adjetivos, verbos)
através do qual o autor retoma as críticas feitas pelo movimento # 342 tentando desconstruir as
suas certezas. A heterogeneidade discursiva parece funcionar na carta ressignificado as
proposições a partir da posição do locutor-autor. Neste jogo de linguagem, certezas
(Wittgenstein ,1969) são substituídas por outras certezas num movimento político de exposição
da opinião do locutor.
Palavras-chave: certeza; sentido; Movimento # 342.

Introdução
O intuito deste texto foi o de apresentar uma análise sobre o modo como o autor
de um blog, a partir do léxico mobilizado por ele, critica em uma Carta Aberta, a posição
contrária à intervenção militar federal no Rio de Janeiro no ano de 20181 exposta pelo
movimento “#342 agora”. O movimento fez um vídeo intitulado “Intervenção é farsa” e
é sobre ele que a Carta Aberta se refere para construir seu sistema de certezas sobre a
eficácia da intervenção.
A intervenção militar federal no Rio de Janeiro foi uma das medidas do governo
Michel Temer, dentre muitas outras, que geraram muita polêmica entre os políticos e na
opinião pública. É comum, como sabemos, que as discussões sobre política sejam
pautadas em argumentos para defender as opiniões esperando-se o convencimento das
1

A intervenção militar federal no Rio de Janeiro teve início em 16 de fevereiro de 2018. Trata-se de uma
medida constitucional que permite que a União intervenha na segurança pública do estado. Essa medida
impede que emendas constitucionais sejam votadas. Disponível em:
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2018/08/intervencao-federal-no-rj-faz-6-meses-entenda-o-queaconteceu-ate-agora.shtml ; https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/09/temer-admite-suspenderintervencao-militar-no-rio-para-votar-previdencia.shtml. Acesso em: 08/11/2018.

pessoas. Vemos cotidianamente a afirmação da necessidade absoluta de certas medidas,
o apelo à veracidade dos dados/fatos contra o que se costuma chamar de “inverdades”, o
uso de notícias falsas (fake news), etc. Em meio a esse cenário tão volátil, potencializado
pelas mídias sociais, os argumentos são um dos elementos que sustentam as posições.
Tomaremos como foco os recursos linguísticos que fazem parte da construção texto, mais
especificamente as palavras mobilizadas pelo autor do blog que vão formando um
domínio de sentidos específicos e, com isso, fomentar a certeza do discurso do autor do
blog.
O vocabulário da “Carta aberta” entra em cena para caracterizar aqueles que
participaram do vídeo publicado pelo movimento # 342 Agora e o que é dito por eles.
Essa caracterização do alocutário por meio do léxico funciona, como veremos, para
desconstruir as certezas do movimento e, assim, formar o sistema de certezas que o autor
da carta busca construir para defender sua posição sobre a intervenção militar.
Wittgenstein (1969) trata justamente do modo como proposições surgem, derivam de
outras, sem, contudo serem provadas, sem que se duvide do que se diz. O modo como se
diz, isto é, mecanismos linguísticos são utilizados de forma que a certeza se impõe.
Quando se afirma “Eu sei que...”, por exemplo, o “eu” coloca com esta “fórmula”
linguística a certeza sobre algo que dificilmente se questiona. A possibilidade do
convencimento, segundo ele, faz parte do jogo de linguagem. E é justamente isso que está
em jogo no dizer político, o convencimento e, para isso, proposições são afirmadas como
certezas. E como a certeza se instala na Carta Aberta que propomos analisar? Como isso
é feito pela linguagem, mais especificamente pelas palavras no funcionamento semânticoenunciativo da carta?

Intervenção, Movimento # 342 e a Carta Aberta ao movimento
A carta aberta2, nosso objeto de análise, foi publicada em 1o de março de 2018 por
um economista em seu blog. Nessa carta, o autor critica um vídeo que circula no Youtube

GHANI, A. Carta Aberta ao Movimento #342, da “turminha” do Gregório Duvivier. Disponível em:
https://www.infomoney.com.br/blogs/economia-e-politica/economia-e-politica-direto-aoponto/post/7312921/carta-aberta-movimento-342-turminha-gregorio-duvivier Acesso em: 09/11/2028.
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intitulado “#Intervenção é farsa”3 do Movimento #342 Agora. O blog em que a carta é
publicada é hospedado em um site de finanças intitulado “Infomoney” que traz
informações sobre economia, investimentos, etc.
O autor do blog descreve-se no “Perfil do autor” como “economista, mestre e
doutor em finanças”, enumerando, ao lado de sua foto, instituições de prestígio nacional
e internacional nas quais estudou. O blog simula uma coluna de opinião que busca
legitimar-se pela imagem que é feita do seu autor através da descrição que ele próprio faz
das suas qualificações. Constrói-se de antemão imagem do autor como alguém que está
autorizado a opinar sobre o assunto por ser “estudado”. E não apenas a opinar sobre o
assunto mas criticar a opinião de várias pessoas sobre o assunto, dentre as quais algumas
são especialistas em segurança pública, e isso é feito do lugar social de economista como
vimos.
O Movimento “#342 agora” surge quando acontece a denúncia feita pela
Procuradoria Geral da República (PGR) contra o então presidente Michel Temer, suspeito
de ter cometido crimes comuns – formação de quadrilha, obstrução da justiça e corrupção
passiva. Eram necessários 342 votos da Câmara dos Deputados para que fosse dado
prosseguimento às investigações sobre diversos crimes comuns no Supremo Tribunal
Federal (STF), número de votos estes que deram o nome ao movimento. Caso fosse dado
prosseguimento ao processo, o presidente seria afastado de suas funções e substituído
pelo presidente da Câmara. Na linha sucessória, havia ainda o presidente do Senado e,
por fim, o presidente do Supremo Tribunal Federal.
O relator da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, Sérgio Zveiter
(PMDB-RJ), tinha dado parecer favorável à continuidade do processo e, por isso, o
relatório passou para a votação na Câmara. Caso o relatório tivesse sido aprovado por 342
votos, ele passaria a ser julgado no STF, e os magistrados poderiam tirar o presidente do
cargo. O movimento divulgava os contatos dos deputados em um site para que a
população os pressionasse a votarem pela continuidade da investigação no Supremo
Tribunal Federal.

Segue o link do vídeo “Intervenção é farsa”: https://www.youtube.com/watch?v=GU-Vs_FKDqU
Acesso em: 30/10/2018.
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O movimento “#342 agora” continua, mas agora defendendo/criticando outros
temas de cunho político. Circula um vídeo do movimento no Youtube com a palavra de
ordem “#Intervenção é farsa”. Aparecem no vídeo artistas como Caetano Veloso,
políticos como Marcelo Freixo, moradores de comunidades do Rio de Janeiro,
intelectuais, especialistas em segurança pública, etc. Também participou a deputada
estadual assassinada Marielle Franco. É sobre esse vídeo que a Carta Aberta trata.
Num primeiro olhar para o texto da carta, vemos que ele é organizado,
basicamente, em uma estrutura de retomar as propostas de ações que deveriam acontecer
no lugar da intervenção expostas no vídeo do movimento e, em parágrafos nomeados
como “Comentários”, questioná-las para desconstruí-las.
Observemos como a referência (Guimarães, 2002) do movimento “#342 Agora”
e do que é dito no vídeo “Intervenção é farsa”, compreendendo a referência como a
particularização do real pelo modo como algo é designado, vai sendo construída ao longo
do texto da Carta Aberta.
Como foi dito inicialmente, o movimento em questão gravou um vídeo no qual há
diversas pessoas que falam sobre a intervenção militar no Rio de Janeiro. O vídeo é
constituído por sequências de cenas em que uma pessoa por vez faz uma fala em que
critica, e/ou faz propostas que se configuram como alternativas para a intervenção.
Vejamos nos enunciados retirados da carta o que está destacado e sublinhado:
1. O locutor refere as propostas apresentadas no vídeo pelo Movimento através
de substantivos, adjetivos e verbos:
- O texto desmascara as platitudes, frases de efeito e abstrações do vídeo produzido pelo
movimento #342.
- É golpe, não há provas e, agora, intervenção é farsa se tornaram parte de uma narrativa
orquestrada por intelectuais e artistas nas universidades e na mídia.
- O vídeo é um festival de platitudes, frases de efeito, abstrações e clichês marxistas.
- clichezão marxista desigualdade causa violência
- lenga lenga da desigualdade social
-Falaram também em serviços de integração e inteligência – certamente são expressões
bonitas e de forte impacto –, mas abstratas.
2. O locutor refere as pessoas que fazem parte do movimento através de
sintagmas nominais:

- Carta aberta ao Movimento #342, da ‘turminha’ do Gregório Duvivier.
- Durante 13 anos, a esquerda do Leblon, a turma da linguiça na cachaça, simplesmente
desapareceu.
-Eis que chega o governo de Michel Temer e, de repente, a turma dos inteligentistas –
cools de esquerda metidos a intelectuais - reaparece com seu tom crítico.
- É claro que a intervenção no RJ não iria ficar de fora da boca dos descolados do
Leblon.
- Abaixo, algumas frases dos nossos “especialistas” em segurança pública e meu
comentário logo em seguida.
- O movimento # 342 faz parte desta decadência cultural.
Identificamos dois movimentos semânticos e dois objetos tomados como foco na
carta: 1. a nomeação e a predicação, através de substantivos e adjetivos, do que é dito
pelo movimento; 2. A nomeação e a predicação do próprio movimento e de quem faz
parte dele através de sintagmas nominais. Notamos também o uso de certos verbos que
trazem sentidos muito específicos e que contribuem para que certos sentidos sejam
produzidos.
As falas dos participantes do vídeo são reescritas4 no subtítulo da carta pela
seguinte enumeração: platitudes, frases de efeito, abstrações. Ou seja, estas palavras que
aparecem na enunciação do locutor para retomar as falas do vídeo formam um domínio
semântico que fragiliza o que foi dito levando os leitores/destinatários da carta a
interpretarem a propostas como superficiais, como algo que ficaria apenas no plano da
retórica, sem condições de se concretizar. Mais abaixo, aparece o adjetivo “abstratas” que
predica a proposta de integrar os serviços de inteligência desqualificando-a. Para se opor,
formando uma antonímia com as abstrações, o locutor pergunta por propostas
‘CONCRETAS’ em letras maiúsculas, colocando-se no lado oposto ao movimento.
Dessa forma, o léxico vai sendo mobilizado para referir o que é dito no vídeo para
particulariza-lo de modo depreciativo.
Ainda nomeia como “clichezão marxista” quando se atribui a violência à
desigualdade social.
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A reescrituração é um procedimento de textualidade que consiste em redizer o que foi dito de modo a
atribuir-lhe outros sentidos. (Guimarães, 2002)

O verbo desmascarar pode ser interpretado considerando-se que algo está
encoberto pelas “platitudes, frases de efeito, abstrações” e, desse modo, o locutor assume
a tarefa de mostrar a verdade que está oculta, encoberta, ou seja, o locutor coloca-se no
lugar daquele que mostra a verdade oculta quando mobiliza o verbo desmascarar.
A metáfora “narrativa orquestrada” leva ao sentido de ser uma narrativa de ficção
e que esta narrativa, uma história fictícia, isto é, que não tem o compromisso com a
verdade, é regida, como em uma orquestra, por pessoas que defenderiam a esquerda.
Com isso, desenha-se o litígio entre o verdadeiro, lugar no qual o locutor
economista se coloca defendendo a intervenção, e o falso, o fictício, lugar no qual o que
é dito no vídeo é colocado, posição que critica a intervenção.
O segundo movimento semântico dá-se pela nomeação através de sintagmas
nominais para construir certos sentidos para os que aparecem no vídeo. No título da Carta,
temos o nome do movimento: Movimento #342, nome que é determinado pelo sentido do
sintagma nominal da ‘turminha’ do Gregório Duvivier, determinação que expõe o
pertencimento do movimento a uma turma de uma pessoa específica.
A palavra turma no diminutivo, acrescida das aspas simples, credita um sentido
depreciativo ao movimento, levando o leitor a interpretar o movimento como algo menor,
sem importância ou relevância. A determinação pelo sintagma nominal “do Gregório
Duvivier” produz o sentido de pertencimento da turma a uma pessoa específica, como se
a pessoa mencionada controlasse a opinião das pessoas envolvidas, estabelecendo-se já,
de início, a interpretação que o leitor da carta, não necessariamente os destinatários,
deverá ter sobre o movimento. Ou seja, já temos no título, pelo léxico e pela articulação
que é feita ao nome do movimento uma instrução de como o leitor deve interpretar o que
irá ler ao longo do texto, qual lugar ele deve assumir a respeito do vídeo #Intervenção é
farsa. O leitor difere-se do destinatário, que é a quem o locutor se dirige, isto é, o
alocutário é o próprio movimento depreciado ao longo da carta através dos inúmeros
sintagmas nominais que destacamos.
As reescrituras que vão sendo utilizadas para significar o movimento destacam a
localização privilegiada em que alguns membros moram, o bairro carioca nobre do
Leblon. O primeiro sentido que se produz é o de generalização, como se todos os que
participam do movimento fossem financeiramente privilegiados. É o caso da reescritura

“esquerda do Leblon” que se constitui como uma contradição, pois aqueles que se
posicionam como esquerda moram no Leblon e têm uma condição financeira privilegiada
mas são eles que lutam pelos direitos dos mais pobres. Contradição usada para
deslegitimar os integrantes do movimento que não poderiam saber se a intervenção é boa
ou não por não serem os afetados por ela, quais sejam, os mais pobres, moradores das
comunidades onde os militares atuam.
A questão é que, na carta, apaga-se que outras pessoas que criticam a intervenção
no vídeo são moradoras de comunidades do Rio de Janeiro. Apaga-se que alguns são
políticos e que lutam pelas causas dos mais pobres; apaga-se que participam do vídeo um
delegado e um ex-policial que vivenciam ou vivenciaram a violência; ironiza-se os
especialistas em segurança pública que falam sobre o assunto quando usa aspas na palavra
especialistas; apaga-se o engajamento social de atores, atrizes, cantores, cantoras, etc. Ou
seja, apaga-se justamente que aqueles que falam contra a intervenção são pessoas
legitimadas a falarem sobre ela e a criticarem, seja por conhecimento do assunto, seja por
viverem na pele seus efeitos negativos, seja por seu engajamento social, pessoas que a
consideram como uma estratégia para melhorar a imagem do governo Temer para as
eleições, isto é, uma “farsa”.
Outro sintagma nominal usado é “turma da linguiça na cachaça” que parece
referir-se a amigos que se reúnem em bares, à conversa de botequim. O que a turma
defende, portanto, seria apenas discutido nas rodas de boteco, não seriam propostas,
sérias, efetivas, para serem concretizadas.
E por fim, o locutor vai também depreciando os membros do movimento ao
caracterizá-los como “inteligentistas cools de esquerda metidos a intelectuais”, ou seja,
para ele não são intelectuais; não se tratam de pessoas que vivem nas comunidades e
vivem a violência cotidianamente; não se tratam de políticos, policiais que estão em
contato com as comunidades. Além disso, os participantes do vídeo são chamados de
“esquerda”, uma simplificação, uma redução, do que este nome significa. O nome
especialistas é escrito com aspas marcando a ironia que vai se reforçando nos comentários
que ele faz, negando, na verdade a especialidade e ridicularizando suas opiniões.
Assim, a legitimidade para criticar a intervenção vai sendo minada com as
nomeações dadas pelo locutor que enuncia no lugar de economista, com título de mestre

e de doutor em finanças, implicitando-se que ele sim tem o conhecimento necessário e
está legitimado para não apenas julgar a intervenção como necessária e boa como também
para, sozinho, deslegitimar artistas amplamente conhecidos, especialistas em segurança
pública, políticos, moradores de comunidades, policiais e ex-policiais.
O locutor fala do lugar social de especialista, enquanto os participantes do
movimento são deslocados desse lugar, como vimos, pelas nomeações que semantizam
as propostas do movimento como ‘abstrações’ que desautorizam os membros do
movimento desconsiderando-os como intelectuais e como especialistas nos assuntos dos
quais tratam.
É nesse jogo de nomeações e adjetivações, que designam o conteúdo do vídeo e o
movimento, que o locutor enuncia construindo uma imagem para si de especialista e
desconstrói as propostas do movimento e a imagem dos membros do movimento criando
as condições para que sua posição favorável à intervenção torne-se uma convicção do seu
sistema de certeza, por ser supostamente ‘concreta’, verdadeira e dita por um especialista,
enquanto que o movimento é colocado do lado oposto, o da falsidade e da não
legitimidade. É apenas na construção de uma imagem para si e na deslegitimação do vídeo
do movimento #342 e do próprio movimento que ele funda sua certeza.

Algumas considerações
Na carta aberta, a nomeação dada ao movimento # 342 agora o ressignifica de
forma a depreciá-lo e deslegitimá-lo, como vimos. Além disso, o que é dito no vídeo
intitulado #Intervenção é farsa, produzido pelo movimento, também é ressignificado
através dos substantivos utilizados para referir as propostas do movimento e os adjetivos
que qualificam o que é dito, deslocando as afirmações para o lugar do que é “fictício”,
abstrato. Como nos diz Wittgeinstein(1969), “quando os jogos de linguagem mudam, há
uma modificação nos conceitos e, com as mudanças nos conceitos, os significados das
palavras mudam também”(p. 31). Segundo Wittigeinstein, expressões como “saber que”
que iniciam proposições são índices que marcam a certeza. Em nosso caso, o que vemos
é que a certeza se dá através dos sentidos mobilizados pelo locutor da carta, sentidos estes
constituídos pelos substantivos, adjetivos, sintagma nominais e verbos que em seu
conjunto, ao depreciarem o que é dito no vídeo, constroem o sistema de certezas sobre a

necessidade da intervenção, e isso é feito do lugar de economista, de uma posição sujeito
contrária à proposta do vídeo intervenção é farsa, favorável ao governo.
Com isso, o locutor da carta organiza sua argumentação a partir do que é dito no
vídeo e redistribui esse conteúdo situando-o no lugar da deslegitimidade, da abstração, da
ficção, da falsidade. Além disso, também situa os membros do movimento como sendo
“de esquerda”, uma esquerda também ressignificada por ele como sendo formada por
pessoas com dinheiro, sem legitimidade para falar por aqueles que sofrem com a
intervenção, no caso, os moradores das comunidades. Assim, com a deslegitimação,
interdita-se a crítica dos que falam contra a intervenção,
Inverte-se a dualidade verdadeiro/falso: se antes o vídeo do movimento chamava
de farsa, agora, na carta aberta, o vídeo é que é colocado no lugar da ficção, da abstração,
da falsidade, inversão discursiva esta que vem de encontro com a vontade de verdade
(Foucault, 1996) que permeia a sociedade.
(...) só aparece aos nossos olhos uma verdade que seria riqueza, fecundidade,
força doce e insidiosamente universal. E ignoramos, em contrapartida, a
vontade de verdade, prodigiosa maquinaria destinada a excluir todos aqueles
que, ponto por ponto, em nossa história, procuraram contornar essa vontade de
verdade e recolocá-la em questão contra a verdade, lá justamente onde a
verdade assume a tarefa de justificar a interdição e definir a loucura; (Foucault,
1996, p. 20)

Esta verdade funda-se sobre a certeza com que o locutor enuncia os nomes, os
adjetivos que vão desqualificando o movimento, e é construída pelas palavras na relação
com algo já dito, isto é, com o que é dito sobre a intervenção no vídeo do movimento que
o economista retoma.
Assim, no texto do economista, a certeza de que intervenção militar no Rio era a
melhor alternativa para resolver os altos índices de criminalidade é construída sobre um
sistema de proposições que se opõe às propostas que seriam alternativas para a
intervenção defendidas pelo movimento.
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Resumo:
Objetivamos problematizar o processo de silenciamento sofrido pelos kinikinau, e por eles
assumido, durante a trajetória desse povo em suas “movenças” em busca de território e
reconhecimento de sua existência enquanto povo originário. Para tanto, propomos a análise de
três recortes retirados dos documentos finais de três assembleias por eles organizadas e
desenvolvidas. Analisamos como são construídas as representações sociais de terra, território,
exclusão e “verdade”, com base nos estudos de Foucault (1988, 1979). Enquanto resultado, os
Kinikinau buscam no passado, a história do povo, excluído socialmente entre os brancos, entre
outras etnias e por órgãos governamentais, para reivindicar a terra originária, vislumbrando um
“bem viver” como a resolução da situação conflituosa vivenciada na Terra Indígena kadiwéu,
onde se encontram, até o momento atual.
Palavras-chave: Análise do Discurso; Povo Kinikinau; Silenciamento.

Introdução
Este trabalho é resultante de subprojeto de pesquisa vinculado ao projeto maior
Koenukunoe: língua e cultura, desenvolvido junto ao povo Kinikinau residente na Aldeia
São João, município de Porto Murtinho/MS e no interior do grupo de pesquisa Povos do
Pantanal: aspectos linguísticos, discursivos, fronteiriços, culturais e identitários
UFMS/CNPq. A história nos mostra que os povos indígenas, no Brasil, têm sua trajetória
marcada por lutas pela terra, pela vitalização de suas culturas, pelo reconhecimento dos
seus direitos, pela pró-vitalização de suas línguas e, sobretudo, pela sobrevivência
enquanto povos originários. Dentre os povos indígenas brasileiros, destacamos o povo
kinikinau que, em fuga do Chaco paraguaio por perseguições de outras etnias e pela
ameaça acarretada pela presença do branco, atravessa a fronteira e adentra o território
brasileiro em busca de um lugar para viver.
Em terras brasileiras, no estado de Mato Grosso do Sul, o povo peregrina por
Agaxi, região de Miranda, Aldeia Cachoeirinha, em Miranda; Albuquerque, próximo a

Corumbá; Covelo, Porto Murtinho; Aldeias de Nioaque; Bonito e, alcançam, pelas mãos
do SPI – Sistema de Proteção ao Índio -, a Aldeia São João, na Serra de Bodoquena, lugar
conhecido como Campo dos Índios, Terra Indígena Kadiwéu, município de Porto
Murtinho.
Foram décadas, século de marcha até chegarem à Aldeia São João, onde muitos
ainda resistem à convivência conflituosa com os donos da terra em aguardo à tomada de
decisão por parte do Estado brasileiro em relação à demarcação de seu território original.
Durante décadas são silenciados, misturam-se a outros povos e tornam-se, cada vez mais,
invisíveis aos olhos do Estado, de viajantes e estudiosos, como Darcy Ribeiro que, em
1970, registra a extinção do povo Kinikinau.
Em 1999, com a criação da escola na Aldeia São João, os kinikinau ressurgem e
iniciam um processo de reivindicação de reconhecimento étnico e territorial, dando a
conhecer que muitos kinikinau foram registrados, pelo SPI e FUNAI, como Terena 1.
Fortalecidos pela criação da escola, conhecida como “escola Kinikinau”, em território
Kadiwéu, em 2004, os Kinikinau se reuniram em Seminário, na cidade de Bonito e,
produziram um primeiro documento reivindicando reconhecimento étnico e territorial.
Dez anos de silêncio se passaram, e, em 2014, reúnem-se para a Primeira Assembleia
Kinikinau, em Nioaque. Em 2015, aconteceu a Segunda Assembleia Kinikinau, na Aldeia
Cabeceira, em Nioaque/MS. Em 2016, na Aldeia Mãe Terra, Terra Indígena de
Cachoeirinha, em Miranda2 é realizada a Terceira Assembléia do povo kinikinau, objetos
de análise e interpretação deste texto. Observa-se que, em 2017, os kinikinau retornam
para o espaço da Aldeia Cabeceira, na Terra Indígena Nioaque, para a realização da
Quarta Assembleia Kinikinau, e, para 2018, pela primeira vez, a Quinta Assembleia esta
prevista para acontecer na Aldeia São João, em Porto Murtinho.
Assim, nosso objetivo é problematizar o processo de silenciamento sofrido pelos
kinikinau, e por eles assumido, durante a trajetória desse povo em suas “movenças” em
1

A respeito da história do povo kinikinau ver CASTRO, Iara Quelho de. De chané/guaná a Kinikinau: a
construção da etnia ao embate entre o desaparecimento e a persistência. 2010, 347 p. Tese (Doutorado em
Ciências Sociais) UNICAMP.
2
Os documentos finais do Seminário de Bonito e da Primeira Assembleia Kinikinau constituíram corpora
de análise analítica e interpretação em SOUZA, C.C de; NASCIMENTO, C.A.G. de S. Discursos
Kinikinau: terra, território, exclusão e processos identitários. In. Cadernos de Linguagem e Sociedade,
Brasília, v. 16(2), 2015. p. 33-52.

busca de território e reconhecimento de sua existência enquanto povo originário. Para
tanto, propomos a análise de três recortes retirados dos documentos finais de três
assembleias por eles organizadas e desenvolvidas: Ipuxowoku Hou Koinkunoe (Conselho
do Povo Kinikinau): “Carta do Povo Kinikinau" (2014-Documento 1); “Carta do povo
kinikinau ao Estado Brasileiro” (2015-DOC 2); e “Pela terra e contra o marco temporal:
somos kinikinau” (2016-DOC 3) que representam tanto o silenciamento quanto a busca
pela “verdade” por meio de um grito de socorro, “grito de resistência” do povo Kinikinau
em busca do “bem viver”, compreendidos como reconhecimento étnico, linguístico e
cultural em território próprio demarcado pelos órgãos governamentais responsáveis.

Entrecruzamento discursivo
A Carta de Bonito (2004) constitui o primeiro documento de reivindicação de
direitos e reconhecimento étnico do povo kinikinau. Os objetivos nela registrados
norteiam os discursos a ela posteriores (Documento, doravante DOC 1;2 e 3) e sinalizam
a luta que se instaura entre os kinikinau, a história desse povo, a sociedade hegemônica,
as relações interétnicas e o Estado brasileiro, a partir de 2004, quando esse povo se levanta
e grita a sua existência, contrariando os registros históricos e documentos oficiais em
relação à sua extinção.
O documento Ipuxowoku Hou Koinkunoe (DOC 1) é um “registro” no qual os
kinikinau (re) afirmam as reivindicações de seus direitos e reconhecimento étnico, já
assinalados na Carta de Bonito, fazendo-se ouvir via discurso, traçando novas
configurações e estabelecendo no interior do próprio documento “unidades, conjuntos,
séries, relações” (FOUCAULT, 2008, p. 07). Sintetiza a trajetória dos kinikinau desde o
Gran Chaco, passando pela travessia do Rio Paraguai, à chegada e permanência em solo
brasileiro, marcada por perseguições e fugas, dispersando-os, em especial após a Guerra
do Paraguai, e, levando-os a viverem submergidos entre outras etnias ou até
identificando-se como tal, como aconteceu em relação aos terenas. Segundo Lobo (2008,
p. 33), os relatos dos viajantes sobre os indígenas não pretenderam descrevê-los com
exatidão, mas marcar as “diferenças” dos costumes sobre a imagem do “bom selvagem”.
Observamos que o “bom selvagem”, enquanto enunciador traz o discurso histórico
(passado) para as reivindicações do presente e garantias futuras, na constituição

indenitária étnica coletiva do grupo, no reconhecimento e pertencimento étnico, na busca
de delimitações e demarcações territoriais, na representação de terra como mãe,
provedora da subsistência e do bem viver. O documento marca o processo de ex (in)clusão
sofrido pelo povo ao longo da história, de forma que criam, nesse evento, e registram o
Conselho do povo Kinikinau. Tal documento é direcionado ao Estado e à sociedade como
um todo.
Em “Carta do povo kinikinau ao Estado brasileiro: pelo respeito a nossos direitos
e pela identificação de nossos territórios tradicionais” (DOC 2), também direcionado ao
Estado brasileiro e contendo uma relação nominal e institucional de seus destinatários, o
enunciador também se vale da história do povo, do processo de ex(in)clusão por ele
sofrido, da busca pelo território e pela terra mãe, provedora da subsistência e do bem viver
em busca de argumentos em favor das reivindicações e exigências do povo.
Passado, presente e futuro se fazem presentes no discurso do documento que, em
muitos trechos repete o discurso de DOC 1, com acréscimos que se referem às exigências,
reivindicações e delimitações do documento anterior, como, por exemplo, a criação do
Conselho Kinikinau que constitui “prova” da existência, história, organização social e
cultural, mas ainda sem território demarcado.
No terceiro documento “Pela Terra e contra o marco temporal: somos Kinikinau”
(DOC 3), os aspectos históricos, os processos ex(in)clusão do passado e do presente do
povo e as possibilidades de futuro apresentadas nos documentos anteriores são retomadas
por

palavras

que

sintetizam

esses

processos,

como

forasteiros...mortos...inexistentes...fantasmas..cinzas de um povo extinto e marcam o
clamor de resistência, repetido em todos os documentos aqui analisados e que, em DOC
3 é grafado em negrito somos kinikinau.
Assim como nos documentos anteriores, em DOC 3), os verbos que “comandam”
as decisões são: exigir, reivindicar, reconhecer e solicitar, constituindo um discurso que
se diferencia, em parte, dos documentos anteriores (DOC 1, 2), marcado, sobretudo, pelo
aditamento do verbo repudiar e o registro explicito, antes camuflado, de denúncia da
violência física e psicológica sofrida pelo povo na Aldeia São João. Violência esta
atribuída, em especial, às ações do Estado, no passado e no presente, a perda de território
e o silencio dos órgãos governamentais diante das denúncias e reivindicações postas pelo

povo, desde 2004. Nesse sentido, esse conjunto de documentos, esboça um percurso
discursivo identitário no acontecimento discursivo e no local da enunciação da voz
indígena kinikinau.
Grito de resistência: silenciamentos e a busca pela “verdade”
Conforme apontado no item anterior, há nos três documentos, o entrecruzamento
discursivo que contorna os dizeres dos kinikinau nas vozes dos enunciadores. Isto posto,
o fato de entrecruzar-se, a facilitação da análise e para atender a concisão desse texto,
trazemos, em sequência, os três recortes:
R1-Nós, Povo Kinikinau, Koinukunoen [...]viemos a público expor nossa situação. Nós
para nós Koinukunoen somos originários desta terra, vivemos durante séculos em nossos
territórios e cultivamos junto a nossas terras e nosso povo, nossa língua, costumes,
história e organização própria. Durante muito tempo fomos forçados a ficar na
invisibilidade, por força da ação de posseiros, fazendeiros e do próprio Estado Brasileiro.
Retalharam nossas terras e desmembraram nosso povo, como forasteiros fomos obrigados
a iniciarmos migrações forçadas. Procuramos abrigo e fomos acolhidos por nossos irmãos
Terena e Kadiwéu (DOC 1).
R2–Queremos dizer primeiramente para os senhores e senhoras: Que nosso povo existe
[...]. Nós, Povo Kinikinau, para nós Koinukunoen, ainda sem a posse de nosso território
tradicional [...]unidos a representantes e lideranças do Povo Terena e do grande Conselho
do Povo Terena[...]do povo guarani e kaiwá e do grande Conselho AtyGuassu, viemos a
público expor nossa situação e reivindicar o cumprimento e a garantia dos nossos
direitos[...]. Até hoje, nós sofremos violência física e psicológica constantes em alguns
dos territórios que ocupamos. Por conta das políticas do Estado [...] um povo que “vive
de favor”[...] por vezes nossos membros menosprezados por alguns ocupantes
tradicionais destas terras [...]passamos a viver nas sombras de outros povos em aparente
silêncio. Silêncio apenas para quem nos viu de fora, porque nunca esquecemos de quem
somos e nem de sentir o que é ser Kinikinau [grifo do original].(DOC 2).
R3 –Somos tratados como forasteiros e sofremos muita violência e pressão na aldeia São
João, localizada dentro da terra indígena Kadiweu, onde a maioria de nós vivia até pouco
tempo. Hoje, não podemos plantar, criar animais, desenvolver nossas vidas e nem
manifestar nossas culturas sem que sejamos agredidos e saqueados. A violência está
aumentando, e tememos que isso possa custar as nossas vidas, se nada for feito. Isso
acontece porque há mais de cem anos o Estado resolveu tirá-la de nós, e depois nos
declarar mortos, inexistentes. Fantasmas, presentes só nos livros. Mas, das “cinzas de um
povo extinto”, como afirmaram os documentos oficiais e as palavras dos poderosos, nós
nos reafirmamos, como temos feito por todo um século de resistência: somos
Kinikinau![...] Pelo terceiro ano consecutivo [...] fizemos nosso terceiro encontro [...] nos
reunimos mais uma vez com nossos irmãos Terena, Kaiowá, Guarani e Kadiwéu para
juntos firmarmos o compromisso de unificar nossas forças em uma grande luta comum
de resistência originária (DOC 3).

Os três recortes são marcados pelo uso de “nós’ e ‘nossos”, em que o enunciador
fala representando todos os Kinikinau: Nós, Povo Kinikinau, Koinukunoen [...]viemos a
público expor nossa situação. Nós, para nós [...] (R1);Nós, Povo Kinikinau, para nós
Koinukunoen, [...] nosso território tradicional [...] (R2), e, [...]nosso terceiro encontro
[...] nos reunimos mais uma vez [...] (R3), marcando progressão referencial, introduzida
por meio do enunciado Nós, Povo Kinikinau, para nós Koinukunoen, em R1 e 2, o que
produz efeito de sentido de silenciamento, sinalizado pela pausa discursiva e pela
retomada do turno, direcionando o discurso do geral “Nós, Povo Kinikinau”, que sugere
a representativa de todo o povo Kinikinau, para o particular, a representatividade daqueles
que se fazem presentes nos dois eventos.
Por ser o silencio constitutivo do dizer (ORLANDI, 2002), ao retomar o turno, o
enunciador emana efeito de sentido de um discurso de senso comum entre indígenas de
que, quem fala a língua indígena de seu povo é mais índio do que aquele que não mais a
domina, (re)afirmado com a introdução do termo Koinukunoen, na língua kinikinau que,
segundo os kinikinau e os pesquisadores, significa kinikinau; homem valente, guerreiro,
instituindo aí “uma discursividade silenciada” (ORLANDI, 2002, p. 53) e aflorando, pela
opacidade da linguagem, a FD da história e da academia.
O uso do pronome “nós” pelo enunciador, não só traz para o discurso todos os
kinikinau presentes nos acontecimentos discursivos e que nutrem entre si uma relação de
subjetividade, mas também o sentimento de pertença fortemente marcado pelo uso dos
pronomes possessivos nosso, nossas e pelo uso dos verbos na primeira pessoa do plural,
como ocorre também em R3. Deste modo, considerando que o lugar a partir do qual o
sujeito enuncia é constitutivo dos sentidos de seu dizer, salientamos que os enunciadores
dos documentos falam a partir da posição que ocupam na organização social kinikinau:
liderança, representante do/e no movimento kinikinau, posição sustentada pelo poder que
incide da própria organização social de seu povo.
Os discursos dos documentos se fazem políticos a partir do momento que se
tornam o lugar de luta pelo poder, pelo direito à fala em nome de uma parcela de pessoas,
de uma coletividade. Adquire, dessa forma, o povo kinikinau certa visibilidade perante a
sociedade, o campo político e o Estado. Caracterizam-se como uma afirmação política de

uma identidade indígena coletiva que se quer instaurada, reconhecida e respeitada em
seus direitos, sobretudo, à terra, ao território originário, em meio a conflitos e tensões
entre o Estado e o povo, como se constata em [...] nos reunimos mais uma vez com nossos
irmãos Terena, Kaiowá, Guarani e Kadiwéu para juntos firmarmos o compromisso de
unificar nossas forças em uma grande luta comum de resistência originária (DOC 3).
Passado e presente entrecruzam-se e produzem o efeito de sentido de que o
enunciador busca, no passado, formas alternativas de lidar com os conflitos atuais no que
diz respeito ao território, sobretudo, em forma de oposição. Os discursos dos documentos
questionam o modelo de desenvolvimento do governo dentro de uma lógica que parece
natural, aceitável, mas excluem/incluem/excluem (SKLIAR, 2014) delimitam fronteiras,
estabelecem espaços entre um e outro, distinguem quem se encontra do lado de dentro
dos valores simbólicos da sociedade envolvente e quem está fora, instituindo a base das
relações de poder (VALIENTE, 2013).
As condições de produção das Assembleias kinikinau, presentes no discurso dos
documentos em análise, trazem, no fio intradiscursivo, a representação das circunstâncias
que culminaram na situação de enunciação desses discursos: o descaso, a exclusão social,
a segregação (FOUCAULT, 1987), estabelecida pela relação de contato com o branco e
outros povos indígenas, apreendida via materialidade linguística pelas expressões fomos
forçados [...] por força da ação de posseiros, fazendeiros e do próprio Estado Brasileiro
[...] como forasteiros fomos obrigados a iniciarmos migrações forçadas, pelo uso dos
verbos retalhar e desmembrar, que produzem o efeito de divisão, deslocamento,
amputação de seus membros, despedaçados pelos golpes sofridos pelas perseguições que
rasgaram os sentimentos, dilaceraram a cultura e os afastaram de seu território originário
(FERREIRA, 2010, p. 565, 786 e 1499).
Discurso que, com a introdução da terceira pessoa do plural, reafirma a ação dos
verbos incidindo sobre o outro, o branco; enquanto o nós kinikinau em fomos forçados[...]
fomos obrigados, recebem a ação praticada pelo outro. O que confere a presença do
discurso da vitimização, que, por sua vez, emana o efeito de sentido de que os kinikinau
foram e estão sendo sacrificados por interesses alheios, interesses da sociedade
envolvente e do Estado. Nesse momento, deflagra-se o conflito, institui-se a fronteira
discursiva que também é histórica, social e cultural: de um lado aqueles que se incluem

nos valores simbólicos da sociedade envolvente e, do outro, aqueles que são excluídos
por serem diferentes.
Há um embate de valores simbólicos assinalado pelo movimento discursivo dos
recortes que, em Procuramos abrigo e fomos acolhidos por nossos irmãos Terena e
kadiwéu, sugere uma amenização, mas que cumpre a tarefa de marcar o destinatário desse
enunciado: nossos irmãos terena e kadiwéu. A ordem de nomeação das etnias é a mesma
ordem de abrigo recebida historicamente pelo povo, tendo nessa expressão a formação
discursiva da família. O enunciador, ao incluir-se entre outros povos, não fala mais
somente em nome dos kinikinau, mas dos terena, dos kadiwéu (R1). Em R2, os Kadiwéu
são excluídos e, os kinikinau nomeiam outros povos e suas representações legalizadas: os
terena e o grande Conselho do Povo Terena [...], o povo guarani e kaiwá e o grande
Conselho Aty Guassu, pois a Segunda Assembléia tem por finalidade a visibilidade dos
Kinikinau, a busca pela demarcação de seu território e o manifesto contra o Marco
Temporal instituído pela PEC 215, PEC 241, e Portaria 303. Há, portanto, um
silenciamento dos donos da terra onde co-habitam os kinikinau. Fato que é compreendido
no mesmo recorte, quando denunciam a violência sofrida em territórios que ocupam: Até
hoje, nós sofremos violência física e psicológica constantes em alguns dos territórios que
ocupamos [...] um povo que “vive de favor”[...] por vezes nossos membros
[são]menosprezados por alguns ocupantes tradicionais destas terras.
Dessa denúncia emerge o efeito de sentido de que o “bem viver” e a “verdade”
(FOUCAULT, 1979) dos kinikinau ainda está por vir, além de marcar a formação
discursiva histórica de um povo. “Verdade” essa, que segundo a filosofia não se descobre
verdades ocultas, mas torna visível exatamente o que já está visível (ARTIÈRES, 2004,
p 15). O que é confirmado em R3, documento final da Terceira Assembléia que se inicia
com os dizeres: Somos tratados como forasteiros e sofremos muita violência e pressão
na aldeia São João[...] nós vivia até pouco tempo. Hoje, não podemos plantar, criar
animais, desenvolver nossas vidas e nem manifestar nossas culturas sem que sejamos
agredidos e saqueados. A violência está aumentando, e tememos que isso possa custar
as nossas vidas, se nada for feito. Há nesse trecho a explicitação da “verdade” kinikinau
(sofrimento, perseguições, exclusão, desterritorizado). Povo sem terra, “vivendo de

favor”, sofrendo violências tanto da sociedade envolvente e do Estado brasileiro quanto
dos Kadiwéu, nomeados e localizados na Aldeia São João, em R3.
Discurso esse que confere aos kinikinau maior segurança no dizer de sua
“verdade”, pois, o que nos documentos anteriores fora camuflado explode: o “bem viver”
exige respeito à existência, à cultura, a língua, à “verdade” e o direito garantido à terra
executado, sem violência, seja ela física ou psicológica. Assim, os kadiwéu, descritos
como violentos, retornam no recorte constituindo um dos povos indígenas em: todos os
irmãos indígenas. Enunciado que representa e dá existência a todos os povos, incluindo
os Kadiwéu, que, em contrapartida, o legitimam pelos eventos (Primeira, Segunda e
Terceira Assembleia do Povo Kinikinau), que o investe do poder de falar, afinal, são esses
eventos que falam por ele, que lhes preparam um lugar.
Nesse sentido, no final de R3, no trecho [...] nos reunimos mais uma vez com
nossos irmãos Terena, Kaiowá, Guarani e Kadiwéu para juntos firmarmos o
compromisso de unificar nossas forças em uma grande luta comum de resistência
originária, a formação discursiva familiar se amplia para outros povos indígenas de Mato
Grosso do Sul, une dois etno territórios Cone Sul e Povos do Pantanal em torno de
interesse comum: a resistência originária, a luta por direitos constitucionais e pela
demarcação territorial, a luta pela terra mãe, anunciado no título do documento (DOC3):
Pela terra e contra o marco temporal: somos kinikinau!. Título que inclui os kinikinau nas
questões que tem motivado os movimentos indígenas em suas regiões e nas redes sociais,
dando-lhes visibilidade dentre os povos, a sociedade e o Estado brasileiro.
Ao falar em nome dos irmãos indígenas, os enunciadores buscam gerar por meio
dos discursos efeitos de sentido significativos de proximidade. Estabelecem uma relação
entre enunciadores e outros povos indígenas os nossos irmãos pelo elo de copertencimento, de identificação com a mesma formação ideológica que a sua, logo, com
a formação ideológica do povo kinikinau, sobretudo no que diz respeito à terra e ao
território.
Por fim, tanto os enunciadores como os outros povos indígenas partilham dos
mesmos valores simbólicos, aflorando um processo identitário grupal, constituindo o
outro lado, o daqueles que estão excluídos dos valores simbólicos da sociedade
hegemônica e que, incluídos, em fomos acolhido, juntos são excluídos pela sociedade e

Estado brasileiro. O ato de acolher, dar abrigo, em sentido inverso, contribui para a
exclusão social do Kinikinau, conforme se lê em: Agradecemos a estes povos, mas a
acolhida deles não foi suficiente para sanar a dor de vivermos longe do que nos pertence,
do que nos foi tomado, em R1.

Reflexões Finais
Tivemos a pretensão de discutir o processo de silenciamento sofrido pelos
kinikinau, e por eles assumido, durante sua trajetória em suas “movenças” em busca de
território e reconhecimento de sua existência enquanto povo originário.
Entre os documentos discutidos, notamos que o silêncio interviu na formação e no
movimento dos sentidos, do não-dizer à história e à ideologia. Ainda é importante
mencionar que nos três documentos aparecem marcas da falta da Mãe Terra, marcas de
lutas, de resistência, invisibilidade, violência e exclusão.
E a luta continua...logo virá a quarta assembleia, unidos pelo sentimento de
pertencimento aos povos indígenas, fazendo com que os primeiros se sintam importantes
para o segundo, como podemos depreender por meio do uso do pronome possessivo
nossos que é includente. Quem sabe possam falar e ser falados, ouvir e ser ouvidos, ou
até quando serão uma camada de subalternos? (SPIVAK, 2010).
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A CRIANÇA PROBLEMA:
PSICOPATOLOGIA E IDEOLOGIA DISCIPLINAR
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Resumo:
Este texto discute o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais – (DSM 5) que traz
os critérios para classificação de crianças cujos comportamentos são considerados
problemáticos. Apontamos, entretanto, em sua escrita, marcas linguísticas de parâmetros
comportamentais idealizados, indicando serem as patologias descrições de insubordinação
observada nas relações de poder, com interpretações morais e disciplinares que responsabilizam
unicamente o sujeito pela sua não conformidade ao padrão normativo imposto, atribuindo-lhe
falhas genéticas, familiares ou de aprendizagem como se as falhas fossem ocorrências internas
e não produzidas pelas/nas relações sociais. Esta investigação se filia à abordagem foucaultiana
e busca identificar dispositivos da governamentalidade no controle comportamental da
população infantil, especialmente a escolar.
Palavras-chave: Discurso; Psicopatologia; Subjetividade.

Psicopatologia e Políticas de Classificação das populações
A Psicopatologia, ao longo dos últimos 150 anos, recebeu muitas definições e cada
abordagem teórica que dela se ocupou buscou definições de objeto e métodos de
investigação. Invariavelmente, essas abordagens propunham também alguma técnica de
intervenção. Considero relevante a crítica de Messas (2014) quando afirma serem hoje
mais considerados os escritos coletivos sempre atualizados do que as infinitas
contribuições históricas que são relegadas. O discurso da ciência positiva moderna, que
hipervaloriza os parâmetros numéricos e a observação segmentada, talvez seja a
justificativa para termos um Manual Diagnóstico no lugar de critério de investigação e
diagnóstico, de método irrefutável de classificação e de escopo considerado o mais
completo de conhecimento psicopatológico.
A despeito de todos os testes e objetivação dos critérios científicos para
observação e diagnóstico, abrimos um alerta para afirmar o caráter político desse Manual
Diagnóstico. A construção da quinta edição do “Manual Diagnóstico e Estatístico de
Transtornos Mentais” (APA, 2014), nosso objeto de análise, foi realizada por grupos
temáticos de trabalho e com participação selecionada. A regra geral de seleção se deu
pela produção de artigos sobre o tema. Sem discutir a qualidade dessas vozes, é possível

perceber a regularidade dos lugares de onde vêm seus enunciados. A abertura de uma
página virtual (www.dsm5.org) de acesso livre permitiu também que usuários dos
serviços de Saúde Mental e Psiquiatria, familiares, profissionais desses campos e outros
interessados participassem dessa construção. Por fim, um conselho – o comitê de cúpula
- votou em plenário a redação final e a inclusão ou não dos textos de cada grupo de
trabalho no corpo do Manual. Havendo diferença insignificante entre os votos a favor e
contra a inclusão do Transtorno Mental ou de seus critérios diagnósticos, permaneciam
ativos o Grupo de Trabalho e, por algum tempo, a página virtual (APA, p. 08).
Além dos critérios políticos de escolha de investigadores para a pesquisa, escrita
e eleição dos Transtornos e Critérios, na redação final há também a presença prevalente
de uma linguagem que exclui as descrições fenomenológica, psicanalítica e sociológica.
A politica de exclusão das abordagens vinculadas à Psicodinâmica, às leituras sociais
críticas e às psicoterapias é uma tentativa de universalização da linguagem em
Psicopatologia (RUSSO; VENÂNCIO, 2006) que se transformou em um reducionismo
biomédico com falso consenso, pois permanecem as mais diversas leituras dos eventos e
mecanismos psicopatológicos e críticas aos discursos, instituições e critérios de verdade
desta publicação (CAPONI, 2014).
Quais são os parâmetros nos quais o DSM organiza, então, seus critérios para as
classificações dos transtornos mentais? Uma possível resposta a essa pergunta será tocada
nesta análise discursiva de alguns recortes dos critérios para o diagnóstico do “Transtorno
de Déficit de Atenção e Hiperatividade” e do “Transtorno Desafiador de Oposição”.
Como o objetivo neste texto é procurar traços de dispositivo disciplinar e
ideológicos no DSM, a delimitação dos termos Psicopatologia, Disciplinaridade e
Ideologia será apresentada sinteticamente.

Psicopatologia e Ideologia Disciplinar
A Psicopatologia é um campo de estudos dedicados ao sofrimento humano. Entre
as possibilidades de delimitação deste campo, optaremos pela definição que remete à
antiguidade grega e foi resgatada por Berlinck (1997), no Brasil. A chamada
Psicopatologia Fundamental afirma ser o Pathos um radical grego cujo significado pode
ser traduzido por paixão e passividade. O Pathos se opõe a orthos, é um estado não natural

que retira do corpo seu ideal de força e integridade e, nesse sentido, Pathos é sempre
corporal. Na tragédia, no teatro grego, o corpo era exposto e uma narrativa perfazia a
composição deste sofrimento. Essa narrativa mito-poiética compunha, portanto, o Pathoslogos (BERLINCK, 1997, p. 16).
A posição política ocupada por um sujeito, cidadão ou escravo, cujas marcas o
corpo demonstrava, era efeito deste discurso que o atingia e determinava sua posição
corporal. Ao caminhar, o escravo olhava para o chão, o homem livre mirava o horizonte.
O discurso patológico se desdobrava em posição social e as formas de ser e estar na pólis,
o sofrimento e as possibilidades restritas de expressão eram os efeitos psicopatológicos.
A disciplina, conforme descrita por Foucault (1987; 2002) incide também sobre o
corpo e a estratégia era obter, por meio da contenção corporal disciplinar, uma mente
adstrita. Entre outras características, este dispositivo de produção de subjetividades,
estabelecia regras para o desenvolvimento da obediência, docilidade e produtividade.
Permitia também, pela fragmentação do tempo e esquadrinhamento do espaço, a
segmentação do corpo e dos saberes e, assim, desenvolvia subjetividades com habilidades
específicas para a produção fabril e para os saberes separados por núcleos.
Nos Séc. XVIII e XIX, as técnicas educacionais, administrativas e jurídicas
adotadas se compunham por procedimentos de exames, inquéritos e provas sobre os
sujeitos que se submetiam aos agenciamentos disciplinares das escolas, hospitais, igrejas
e quartéis. Imbuídas de promover a ortopedia ou o aproveitamento mais pontual e
produtivo de cada corpo, como discurso transversal, as instituições submetiam todos à
lógica disciplinar e o sujeito que escapava desse campo era tomado como sujeito
patológico nesta pólis, passava por sistemas de correção e não mais por punição, pois
agora o objetivo era corrigir e maximizar suas virtualidades.
A discussão sobre os conceitos de ideologia atravessa as Ciências Sociais e, como
diz Guareschi (2013, p. 89), “[...] talvez não haja conceito mais complexo, escorregadio
e sujeito a equívocos [...]” do que este. Arriscaremos, então, por força da tarefa de
delimitar nosso quadro conceitual, ordenar uma definição sintética e encaminharemos ao
autor referenciado as dúvidas e imprecisões desta exposição. A ideologia busca
compreender as formas de dominação e os mecanismos de operação e manutenção dos
domínios.

Para propiciar que compartilhemos uma ideia mínima do que tratamos neste texto,
vamos considerar que a ideologia age por meio da naturalização das condições de vida e
do lugar social destinado a cada sujeito como se dissesse: “- é assim, porque sempre foi
assim e é melhor aceitar porque não tem como mudar”. Outra consideração sobre as
formas de operação ideológica é que ela não se dá apenas na discursividade, mas também
nas práticas institucionalizadas. Isso significa que arquitetura, trânsito, acessos,
decoração e vestimentas institucionais, somados aos discursos, todos agem
transversalmente compondo as ideologias institucionais.
Nossa discussão se firma sobre a concepção de que a ideologia está presente nas
práticas e nos conceitos. Uma prática que agencia a formação de sujeitos dóceis,
produtivos e obedientes é a disciplinarização dos corpos. Assm, as subjetividades
disciplinares são distribuídas nos espaços sociais segundo a lógica do aproveitamento
potencial de cada habilidade para a produtividade e quando o sujeito não se encaixa no
padrão normativo desejado, seja por características identitárias, de habilidades ou por
deficiências, é capturado pela Psicopatologia que reserva caminhos de recuperação,
exclusão ou segregação.
Consideramos que essas formas de classificação e de encaminhamentos
psicopatológicos constituem um dos principais mecanismos da governamentalidade nas
sociedades voltadas à produção e centradas na máxima economia de recursos, na
maximização dos lucros e na competição como mecanismo seletivo de quem pode
partilhar dos valores materiais e imateriais produzidos pelo sistema produtivo, ou seja, a
governamentalidade, conforme expressa por Foucault (2013).

As crianças no DSM5
A sociedade neoliberal governamentalizada ou, dito de outra forma, a sociedade
do controle psicopatologizada e psicopedagogizada atua na perspectiva de formar os
trabalhadores ou de tornar cada subjetividade uma empresa individual encarcerada em si
mesma, dirigida por uma consciência autogerencial e regulada por um rankeamento frente
à concorrência dos próprios pares (GADELHA, 2017).

Dois pequenos recortes do DSM5 expressam os critérios para a categorização de
crianças. Ressalvo que o texto aqui exposto é cópia parcial dos critérios mínimos para
validação de um diagnóstico e foi selecionado apenas para nossa análise. Vejamos:
TRANSTORNO DE OPOSIÇÃO DESAFIANTE (TOD)
•

Um padrão de humor raivoso/irritável, de comportamento
questionador/desafiante ou índole vingativa[...].

•

Frequentemente questiona figuras de autoridade ou, no caso de crianças
e adolescentes, adultos (APA, p. 462).

TRANSTORNO DE DÉFICIT DE ATENÇÃO/HIPERATIVIDADE (TDA/H)
•

[...] Frequentemente não presta atenção em detalhes ou comete erros
por descuido em tarefas escolares, no trabalho ou outras atividades [...]

•

[...] Frequentemente parece não escutar quando alguém lhe dirige a
palavra diretamente (APA, p. 59).

Do TOD, trazemos para apreciação o sintagma índole vingativa que remete a uma
tendência inata, algo da natureza individual que constitui o caráter do sujeito. O efeito de
sentido criado na primeira assertiva é a de que o comportamento da criança, sujeito desse
transtorno, é irremediavelmente raivoso e vingativo. Para além do aspecto
comportamental, temos uma definição moralizante, pois a definição fala de um padrão
genérico e não de um tipo de resposta específica para alguma situação.
Para a segunda asserção, destacamos a expressão Frequentemente questiona
figuras de autoridade. O efeito aqui provocado é o de que a autoridade, seja ela quem for
ou que postura adote, não pode ser questionada. A subordinação à autoridade, a
obediência em qualquer circunstancia assume um valor desejável absoluto, pois o fato de
ser esse questionar frequente ou raro (sem definir o que é uma frequência alta ou
aceitável), respeitoso ou ridicularizador, não está em pauta.
Dos critérios para o TDA/H, a informação de que a criança Frequentemente não
presta atenção em detalhes ou comete erros por descuido parece naturalizar um padrão
aceitável ou um limiar de tolerância para a desatenção. Mas o texto continua e a

continuação mostra a natureza da exigência sobre a criança. A atenção exigida é a atenção
em detalhes, não é a percepção sobre o todo, ou o afunilamento sobre a tarefa ou sobre o
ambiente, é, sim, sobre os detalhes e, ao afirmar que a criança comete erros por descuido,
pressupõe que o ambiente, os estímulos ou a tarefa a se realizar sejam adequados, desta
forma é bem localizado o único responsável pelo erro: a criança.
No segundo recorte dos critérios para TDA/H se afirma que o sujeito
Frequentemente parece não escutar quando alguém lhe dirige a palavra diretamente. A
arbitrariedade desse critério aponta para quem deve ser direcionada toda a atenção. Se
considerarmos que o não escutar quando alguém lhe fala pode ser um indício de atenção
concentrada em outro objeto, esta criança poderia ser compreendida de outra forma altamente atenta. Mas, o foco da atenção deve ser outro e não aquele do interesse da
criança.

Governamentalidade e controle comportamental
O DSM, em sua quinta edição, vem cumprindo uma função discursiva ao objetivar
os critérios para classificação de sujeitos em categorias psicopatológicas. Na medida em
que torna mais objetiva a descrição, o poder classificador se investe de maior segurança
em sua missão e o sujeito classificado mais persuadido de sua debilidade. Seus
argumentos de validade e confiabilidade são, entre outros, o financiamento da maior
associação psiquiátrica mundial do país mais potente economicamente e as centenas de
pesquisadores academicamente titulados que o credenciam a realizar o deslocamento da
identidade da Psicopatologia que parte da dinâmica intrapsíquica para chegar aos dados
objetivos relativos à funcionalidade e à produtividade.
Esse percurso faz a convergência da Psicopatologia com as ciências disciplinares:
Psicologia, Sociologia e Pedagogia, e com a medicalização, a psicologização e a
psicopedagogização que emergem como agenciamentos subjetivos para o controle das
crianças. Esses discursos se confirmam simultaneamente e provocam o efeito de sentido
de que a realidade psíquica de cada sujeito seja o centro de sua consciência, vontade e
potência.
O controle dos corpos distribui os sujeitos em territórios e o valor do sujeito
corresponde ao valor do território a ele designado. A governamentalidade trata do

controle dos territórios por meio do controle da população e o governo dos corpos é
atribuído ao governo que providencia saúde, trabalho, segurança, lazer, educação e
prosperidade. A salvação neste mundo é uma tarefa do Estado e o sujeito que colabora
com esta construção é considerado um bom sujeito. Quem resiste, é mal visto e pode ser
classificado em alguma categoria da Psicopatologia.
A institucionalização da vigilância disciplinar permanente e com parâmetros
estatísticos torna os profissionais da administração empresarial, da educação, da saúde e
da assistência social, entre outros, agentes policialescos do comportamento e capilariza,
em múltiplos pontos, a observação não somente da adequação do sujeito ao seu território,
mas também o compromisso de cada sujeito observado na manutenção da produtividade
e do consumo que mantém a sociedade do consumo.
O uso das categorias psicopatológicas no controle do corpo se constitui em uma
leitura biomédica do comportamento e, com isso, produz um apagamento da história, dos
índices de desenvolvimento econômicos e dos contextos políticos e socioculturais que
cercam e constituem os indivíduos e seus diagnósticos, registrando apenas o resultado
individual como se suas produções fossem internas, independentes e autônomas.

Considerações finais
Esta investigação identifica nos arquivos discursivos do DSM rupturas e
equívocos que promovem o deslocamento das classificações psicopatológicas do lugar do
sofrimento psíquico para os controles de comportamento disciplinar. Desta forma, captura
e designa um lugar social ao seu sujeito e, também, aponta as formas politicoinstitucionais da produção de Manuais e seus diagnósticos.
Esses manuais cumprem o papel de validar a distribuição de sujeitos no ranking
de produtividade, da potencialidade e na categorização das resistências, territorializando
a população na sociedade de controle e permitindo a capilarização do governamento. Por
fim, ao medicalizar e psicologizar estes comportamentos e resistências os diagnósticos
retiram o contexto histórico das construções subjetivas e responsabilizam exclusivamente
o sujeito pelo sucesso ou pelo fracasso social.
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Resumo:
O papel social da mulher tem despertado interesse e está sob o olhar minucioso dos coletivos
femininos e da sociedade em geral, fazendo com que as empresas anunciantes e publicitários
repensem alguns princípios, valores e mesmo os estereótipos mobilizados, sendo cada vez mais
inaceitável retratar a mulher a partir de uma visão sexista. O objetivo deste projeto, que se
encontra em fase inicial, portanto, é analisar e descrever discursos publicitários que, ao
mobilizarem certas representações do feminino, recebem reações, especialmente nas redes
sociais, que os apontam como “desajustados”, isto é, como enunciados não virtuosos (PAVEAU,
2015). Nesse sentido, o corpus da pesquisa constitui-se, até o momento, de propagandas que
podem ser apontadas como acontecimentos discursivos morais (PAVEAU, 2015). Este artigo
objetiva, assim, analisar em que medida os enunciados da campanha que integram esse corpus
podem ser assumidos, no interior da proposta de Paveau, como em desajuste a uma virtude
discursiva.
Palavras-chaves: Representação; Feminino; Publicidade.

Introdução
Em uma sociedade de consumo como a nossa, a importância da publicidade é
praticamente inquestionável. Contudo, aquilo que o discurso publicitário mobiliza para
se constituir não é. Este projeto pretende, nesse sentido, verificar – num contexto em que
há uma circulação crescente de discursos que poderíamos chamar genericamente de
“feministas” – quais os impactos (se é que há) sobre os estereótipos da mulher
mobilizados em alguns anúncios publicitários veiculados em TV aberta, considerando,
principalmente o fato de que anúncios publicitários fazem parte da rotina da cultura
contemporânea e dizem muito sobre os moldes sociais de convivência, reforçam valores,
apoiam-se sobre um conjunto de estereótipos (reforçando-os) e mesmo colocam em cena
discussões e polêmicas atuais.
Não é à toa, aliás, que se costuma chamar a mídia em geral de “quarto poder”.
Assim, por sua visibilidade e acessibilidade, os meios de comunicação são agenciadores

de imaginários e memórias, instaurando ou destruindo valores e estruturando e
fortalecendo padrões sociais e culturais.
O presente texto, encontra-se, então, organizado em quatro partes, apresentando
inicialmente a teoria de Paveau, principalmente sobre os conceitos de virtude discursiva
e acontecimento discursivo moral, seguida de um panorama analítico sobre a escolha das
três marcas e consequentemente das campanhas específicas de cada uma, apontando por
que elas podem ser consideradas um acontecimento discursivo moral dentro da proposta
da autora.

A noção de acontecimento discursivo moral: contribuições para a definição do
corpus
Paveau (2015), interessada em estudar as relações entre linguagem e moral,
apresenta sua proposta de se considerar os discursos a partir da noção de virtude
discursiva. Essa noção “funciona no âmago de uma ética dos valores e supõe uma
negociação intersubjetiva no interior de dado grupo ou dada sociedade” (PAVEAU, 2015,
p. 26). Para definir moral, é a noção de virtude que ela vai levar às últimas consequências.
Em suas palavras “é moral aquilo que diga respeito à virtude dos agentes” (PAVEAU,
2015, p. 34). O conceito de virtude discursiva que Paveau propõe é, então, uma maneira
de integrar o ético no linguístico, e isso no interior de um quadro que pretende dotar a
Análise do Discurso (AD) de uma dimensão cognitiva, mais especificamente, através da
perspectiva de uma cognição distribuída, ou seja, dentro dessa visão, a cognição é
inseparável da interação e da ação com o mundo, atuando de forma contextualizada e
concreta. A partir disso, é possível constatar que a cognição se beneficia da interação
entre humanos e não humanos. Dessa perspectiva, a cognição não se situa apenas “na
cabeça” do indivíduo, mas está distribuída no ambiente e artefatos:
a cognição distribuída é cuidadosa com a construção e a transmissão de
informações, não mais só através dos saberes e competências retidas “na
cabeça” dos indivíduos, ou em seu ambiente sociocultural (“no mundo”), mas
inscritos nos instrumentos cognitivos, ou seja, nos artefatos como o bloco de
notas, por exemplo. (PAVEAU, 2013, p. 33-34).

De acordo com Paveau (2013), as aquisições da cognição sociocultural parecem
particularmente pertinentes para uma renovação da AD na contemporaneidade,

permitindo trabalhar conceitos como de memória discursiva e de ethos, por exemplo, na
perspectiva da cognição. Paveau (2013) discute a noção de uma memória em discurso,
uma memória estritamente articulada às condições sóciohistóricas e cognitivas de
produção dos discursos, aos dados extradiscursivos e, principalmente, pré-discursivos,
que participam da elaboração e da circulação das produções verbais dos sujeitos
socialmente e culturalmente situados.
Os acontecimentos externos operam como uma marca psíquica que é construída
com base nas experiências que se tem do mundo, por meio do discurso que o organiza e
o categoriza. O ambiente cognitivo considera como construção conjunta dos enunciados:
os agentes humanos, mas também os não humanos de linguagem, que podem ser as
tecnologias linguísticas e discursivas, os pré-discursos e o conjunto dos dados culturais,
sociais, históricos, institucionais e morais, logo, a mídia é um colaborador natural nesse
processo de cognição distribuída, assim como as redes sociais, as relações interpessoais
tornam-se veículos para a cognição distribuída da/na sociedade.
Para Paveau, pensar esse contínuo mente-mundo e linguagem-mundo, implica
pensar “que o sentido não é referencial, e que a materialidade linguageira e discursiva não
é puramente intelectual, mas constituída por realidades de nosso ambiente” (PAVEAU,
2015, p. 194). Nesse sentido a autora afirma que, para ela “a ética se coconstrói no
ambiente, e não é imposta de fora” (PAVEAU, 2015, p. 196). Daí a importância da noção
de virtude discursiva para a autora, que define discurso virtuoso como um “discurso
ajustado aos valores vigentes na realidade complexa e instável dos agentes e de seus
ambientes” (PAVEAU, 2015, p. 214). Três elementos são levados em conta na concepção
desse ajuste, são eles: i) os agentes e suas relações; ii) o mundo; e iii) o conjunto das
produções verbais que constituem a memória discursiva das sociedades. Assim, a virtude
discursiva seria, por seu turno,
uma disposição do agente-falante para produzir enunciados ajustados aos
valores subjacentes às inter-relações dos agentes, a maneira de dizer o estado
das coisas e o modo de integrar-se à memória discursiva na qual se tecem os
discursos de uma sociedade, em dado estado de sua história (PAVEAU, 2015,
p. 216).

Tomando por base as noções de memória discursiva, ajuste do discurso ao estado
do mundo e decência discursiva, a autora descreve como a virtude discursiva se manifesta

nas disposições dos agentes em relação ao discurso coconstruído no ambiente. Segundo
Paveau, enunciados podem ser considerados virtuosos ou não segundo seu grau de ajuste
à realidade e é esse grau de ajuste ou desajuste que contribui para a noção de
acontecimento discursivo moral, definida como um “conjunto de comentários de ordem
moral em torno de um discurso proferido” (PAVEAU, 2015, p. 216).
A partir das considerações de Paveau apresentadas sumariamente aqui, nosso
corpus constitui-se de três campanhas que podem ser tomadas como acontecimentos
discursivos morais, isto é, trata-se de campanhas em torno das quais é possível identificar,
no ambiente, um conjunto de metadiscursos que, como se verá mais adiante, apontam
para seu desajuste. O corpus se constitui, assim, de vídeos publicitários e imagens de
campanhas veiculadas na TV aberta da marca de cerveja Skol, de lingerie Hope e de
chocolate Snickers.
É importante ressaltar ainda que os filmes são de épocas diferentes e cada marca
segue uma série de filmes, por exemplo os filmes da marca de lingerie Hope são referentes
a três comerciais – “Bati o carri”, “Estourei o cartão” e “A mãe tá vindo pra cá” – cujo
conceito era “Hope Ensina” e que foi veiculada em 2011; em seguida analisaremos a
cervejaria Skol, sendo que esta marca é a única em que antes de analisar a série de vídeos
é necessário analisar uma peça externa (outdoor de ponto de ônibus, de 2015) e depois
apresentar os vídeos em série da campannha “Verão Skol. Tá redondo, tá junto” de 2017,
que segue uma sequência de quatro filmes com subtítulos “Saia”, “Fralda”, “PPGG” e
“Mãe”, e, por último, mas não menos importante, os filmes do chocolate Snickers em três
momentos diferentes: em 2010 com a atriz Beth Farias como garota-propaganda e em
2015 e 2017 com a atriz Claudia Raia.
A noção de virtude discursiva está diretamente ligada às de memória, ajuste e
decência, embora não seja necessário encontrar todas em cada exemplo de desajuste.
Nesse sentido, nossas análises pretendem dar conta, para cada campanha escolhida, dos
problemas de desajuste identificados através dos metadiscursos.
“Hope ensina” certo vs. errado
A campanha da Hope, em 2011, pode ser assumida como um grande
acontecimento discursivo moral (PAVEAU, 2015) que iniciou uma certa discussão a

respeito dos estereótipos mobilizados nas propagandas, em especial de forma
institucional, através da extinta Secretaria de Políticas para Mulheres (SPM).
A campanha publicitária da marca – intitulada “Hope ensina” – foi ao ar em
setembro de 2011, tendo Gisele Bündchen como garota-propaganda vestindo apenas
roupas íntimas para dar “más notícias ao companheiro”. A campanha era constituída de
três comerciais de televisão e anúncio de revista, intitulados “Bati o carro”, “Estourei o
limite do cartão” e a “Mãe tá vindo pra cá”. Em cada uma das versões é estabelecido o
“certo” e o “errado”: o certo seria portar-se de maneira sensual, vestindo lingeries da
marca para dar “más notícias” ao companheiro, insinuando que, além dos estereótipos, o
sexo feminino precisa utilizar seus “dotes” para resolver os “problemas”. Cada uma das
versões é construída a partir de estereótipos sexistas, como: sogra é uma inimiga do
relacionamento e o pavor dos homens; mulheres são más motoristas e, por último,
mulheres são consumistas e fazem gastos sem limites.
Apesar de ser voltada para o público feminino, a propaganda promove o reforço
do estereótipo da mulher como objeto sexual de seu marido/companheiro. Na época, a
SPM recorreu ao Conselho de Autorregulação Publicitária (Conar) contra a campanha.
Para o órgão do governo federal, os anúncios associavam o “charme” da mulher à
“exposição do corpo e insinuações” com o objetivo de “amenizar possíveis reações de
seus companheiros frente a incidentes do cotidiano”. Esse conjunto de produções verbais
constituem uma memória discursiva, distribuída no ambiente, por meio da propaganda e
seus artefatos, influenciando no modo de produção e circulação dos efeitos de sentido e
processos de subjetivação.
Para a ex-ministra-chefe da SPM e ex-presidente do Conselho Nacional dos
Direitos da Mulher, Iriny Lopes, a campanha publicitária “Hope ensina” apresenta
“conteúdo discriminatório contra a mulher”, “infringindo artigos da Constituição”, bem
como “desconsidera medidas preventivas apresentadas na Convenção Interamericana
para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher”, ratificada pelo Brasil.
Considerando a proposta de Paveau (2015), é possível dizer que a campanha é
desajustada especialmente ao mundo ou à realidade. Para a autora, esse tipo de
(des)ajuste está relacionado com a noção de “verdade”, isto é, com aquilo que os agentes

percebem como sendo real, crível ou mesmo aceitável. Tomemos os comentários a
seguir, extraídos das páginas do Facebook da Hope, em 2011.
(1) Nossa gente acorda!!! Hoje em dia as mulheres estão independentes e
não precisam mais desses artificios para conseguir o que querem. Somos
sim, lindas e sexys e nunca devemos deixar de ser MAS CÉREBRO
TAMBÉM É IMPORTANTE. Mulher não é so bunda. (L.W. – Canal do
Youtube da Hope)
(2) [...] o que vemos no Brasil é sempre as mulheres utilizando o corpo para
alguma coisa, honesta e desonesta… (V. – Página Facebook Hope)

Percebemos os desajustes dos comerciais em relação à realidade quando
comentários como (01) se repetem constantemente, questionando o próprio modo de se
representar a mulher. A representação da mulher de modo objetificado, como apontam
vários dos metadiscursos, não é aceitável, via de regra, para as mulheres, com respaldo
institucional, aliás, por meio da SPM. Nesse sentido, aliás, (02) – de autoria feminina –
, “ironiza” tal representação. Além disso, essa representação é apontada como
potencialmente humilhante, na medida em que colocaria a mulher em posição de vítima
de violência, como apontam os metadiscursos apresentados acima, o que coloca a
campanha em desajuste também do ponto de vista da decência,
que consiste em produzir discursos que não humilhem os agentes do ambiente
e garantam também aos grupos potencialmente dominados e humilháveis uma
espécie de aumento de proteção discursiva, de tal maneira que se conserve a
ideia de “sociedade decente” (A. Margalit). (PAVEAU, 2015, p. 227).

É, pois, em razão do que foi aqui exposto que estamos assumindo essa campanha
como um discurso não virtuoso, como tal identificado nos metadiscursos do ambiente.
Snickers: o estereótipo da “mulher desequilibrada”
A Snickers, marca americana de chocolates, foi lançada no Brasil em 2001. O
primeiro comercial brasileiro da marca foi em 2010 e tinha a atriz Betty Faria como
garota-propaganda; o segundo, cinco anos depois, traz a Claudia Raia, com características
similares, porém cenários e contextos diferentes. O que é importante ressaltar é que, nos
vídeos, as mulheres (de vestido longo), representam, na verdade, um homem com fome e
a campanha utiliza-se, assim, do sexo feminino como uma forma de demonstrar que a

pessoa pode dar um “chilique” quando está faminta. Após comer o chocolate, as
personagens – nos dois comerciais –, voltam a ser o rapaz que era antes, ou seja, reproduz
a ideia de que a figura feminina é associada a comportamentos histéricos e a do homem
de retomada de consciência, atualizando aí o conhecido binômio razão vs. emoção.
Em 2015 a garota propaganda do comercial é Claudia Raia, e em 2017 o mesmo
filme retoma ao espaço midiático da TV aberta brasileira, tendo, inclusive como mídia de
apoio1 as embalagens com adjetivos pejorativos somente no gênero feminino (ao menos
inicialmente): “brigona”, “mimimi”, “lesada” entre outros. Para Paveau (2015), o uso
destes lexemas implica pensar que o sentido é referencial, e que a materialidade
linguageira e discursiva não é puramente intelectual, mas constituída pelas realidades de
nosso ambiente, ou seja, ela considera a cognição distribuída composta por dispositivos
e recursos que nos cercam diariamente com base nos quais nosso cérebro aprende,
desenvolve-se e opera.
Essa noção de ambiente, segundo a autora, “por levar em conta o ponto de vista
dos agentes, sejam eles quais forem, implica optar mais pelos valores do que pelas normas
como fundamento de uma ética” (p. 195), ou seja, a hipótese que faço é que a marca se
apoia em estereótipos já consolidados socialmente sobre a “mulher histérica” e usa esse
argumento como verdade. Paveau considera que o “coeficiente de virtude discursiva de
uma palavra, expressão ou discurso participa de sua construção semântica nos ambientes
em questão” (p. 249), portanto, os adjetivos usados nas embalagens “mimimi”, “lesada”,
“brigona” etc, perdem a “inocência” semântica-enunciativa agora marcado por seus
empregos pejorativos e não virtuosos no contexto descrito.
Alguns dos comentários à campanha que podem ser encontrados na web apontam
para o fato de que a propaganda é “agressiva” (agressividade materializada na imagem
representada da mulher), sob esse ponto de vista, podemos dizer que ela também estaria
desajustada em termos de decência discursiva, na medida em que a agressividade
direcionada à imagem da mulher colocaria a ideia de uma “sociedade decente” em risco.
Nesse sentido, diversos comentários apontam para a agressividade presente na campanha
e também para a representação não aceitável da mulher nesses moldes:
1

Mídia de apoio ou de sustentação é um termo usado na publicidade e propaganda para referir-se à outras
peças publicitárias que sustentam o conceito e a ideia central da peça principal.

(03) Achei sensacional. Sinceramente, já amava esse chocolate, depois dessa,
então...um soco no politicamente correto. (G.C. – Página do Facebook da
Snickers Brasil)
(04) Adorei a campanha. Não caiam no mimimi dos histéricos da rede. (M.R.
- Página do Facebook da Snickers Brasil)
#mimimi é um dos sintomas da fome hein...(resposta da Snickers Brasil ao
seguidor MR)

Nos vídeos, o conceito da campanha é sintetizado no sintagma “Você dá muito
chilique quando está com fome”. O lexema “chilique” é relacionado à mulher,
representada como alguém descontrolada ou mesmo “histérica”; depois de comer o
chocolate, aparece a figura de um homem, já calmo, “equilibrado”, “centrado”. Os
comentários à campanha, que estamos assumindo aqui como metadiscursos que conferem
a ela o estatuto de um acontecimento discursivo moral (PAVEAU, 2015), apontam para
um desajuste em relação ao conjunto de produções verbais que constituem a memória
discursiva das sociedades, ou seja, existe uma memória que sustenta esse tipo de produção,
o problema neste caso é que essas produções não são mais aceitáveis, pois além de sexistas,
são humilhantes em relação às mulheres.
Outro elemento interessante em relação à campanha, diz respeito ao que Paveau
(2015) considera ser uma das propriedades da virtude discursiva, a saber: a disposição
reflexiva. Para a autora, “o ajuste dos discursos aos agentes, ao mundo e à memória
discursiva é produto de uma atividade reflexiva dos agentes-falantes, que avaliam suas
falas, em especial nos efeitos que elas são capazes de produzir” (PAVEAU, 2015, p. 217).
Em razão da repercussão negativa da campanha, a marca divulga uma nota em que afirma,
dentre outras coisas:
a campanha utiliza um tom de voz descontraído, ela procura apresentar uma
verdade universal: “todos nós nos comportamos de um jeito diferente quando
estamos com fome”. A ideia é evidenciar o quanto as pessoas mudam quando
estão famintas. (Mars – Incorporated)

As oposições entre “homem” e “mulher” materializadas nos materiais da
campanha são, na nota, “neutralizadas” por termos como “todos” e “pessoas”. Assim, a
marca, mesmo que o faça de forma inconsciente, identifica o ponto de “desajuste”, isto é,
a representação da mulher como o lado “desequilibrado”.

Ainda segundo a marca, seu público é “jovem e antenado” e, portanto, a marca
procura materializar o conceito global de forma “divertida”, que não teve “nenhuma
intenção de realizar uma campanha depreciativa ou sexista”. Há, portanto, uma disputa
pelos sentidos e mesmo pelos valores com os quais se construiu a campanha – o que
revela também outra propriedade descrita por Paveau (2015, p. 219), a da plasticidade
axiológica, “que consiste em negociar o valor dos valores e até em jogar com eles”. A
marca defende-se dizendo não ser “sexista” ou “depreciativa” e que, “tendo como
preocupação a igualdade entre os sexos, todos os termos foram produzidos no feminino e
no masculino, sendo distribuídos igualmente e aleatoriamente no mercado”. Ou seja, a
marca afirma que as embalagens foram produzidas com “brigona”, “lesada” etc, e
também na versão masculina: “brigão”, “lesado”. Além das expressões que poderiam ser
usadas para ambos os sexos: “mimimi” e “pé no saco”. No entanto, as primeiras
embalagens a chegar ao mercado foram as “femininas”. Por outro lado, nos materiais para
a televisão, não há versões “masculinas” do desequilíbrio.
A descrição aqui apresentada, além de permitir evidenciar algumas das
propriedades da virtude discursiva, leva-nos a concluir que, de fato, estamos diante de
mais um acontecimento discursivo moral relacionado à representação da mulher no
campo da publicidade.

Deslocamentos da representação da mulher na marca Skol
Os comerciais de TV da cerveja Skol possuem um histórico interessante. Depois
de 20 anos, a marca altera o conceito “Desce Redondo”. Apesar do processo lento, a
marca se permitiu enxergar o momento sócio-histórico e cultural do país e resolveu
participar dessa mudança. Após a campanha de carnaval, de 2015, em que usavam
cartazes alltype quediziam “Deixei o não em casa” e “Topo antes de saber a pergunta”,
interpretados como estímulo ao assédio sexual, a marca aproveitou-se do próprio “erro”
para promover discursos virtuosos, ou seja, discursos ajustados aos valores vigentes na
realidade complexa e instável dos agentes e de seus ambientes, numa clara demonstração
de disposição reflexiva (PAVEAU, 2015, p. 217).
De acordo com a noção proposta por Paveau, essa campanha pode ser apontada
também como um acontecimento discursivo moral que, na sequência, desencadeia uma

transformação no discurso e um deslocamento da representação da mulher nos comerciais
da marca. Neste caso, o ocorrido aconteceu nas redes sociais, que teve primeiramente
intervenções de duas mulheres, Pri Ferrari, publicitária, e Mila Alves, jornalista, que
acrescentaram de próprio punho, a frase “E trouxe o nunca”, iniciando o debate.

Figura 1

Fonte: Site medium.com

Em 2017, a marca desenvolveu uma pesquisa de opinião, que chamaram de
“SKOL DIÁLOGOS”, cuja finalidade era traçar o comportamento do brasileiro em
relação ao preconceito. Foram ouvidas 2002 pessoas de todas as regiões do Brasil, dentre
os vários dados coletados alguns ficaram fortemente marcados para a marca, tais como:
i) apenas 17% dos entrevistados se declararam preconceituosos; ii) o machismo está
presente no cotidiano de 99% da população brasileira. A marca constatou ainda que a
expressão preconceituosa que as pessoas mais ouvem e reproduzem com 92% é “Mulher
tem que se dar o respeito”. Diante de dados como esses, a marca decidiu retomar a
campanha “Desce quadrado, Desce Redondo”, lançada em 1997, a fim de transmutar
estereótipos de gênero no contexto social presente, e fazer esse deslocamento da
representação da mulher na propaganda.
A combinação dessas duas ações – a pesquisa de opinião e a nova campanha
publicitária – teve o objetivo de propor uma reflexão sobre as atitudes e comentários que
podem gerar conflitos entre as pessoas, mas, para além disso, teve o propósito de
promover uma mudança de atitude, mais participativa e menos excludente socialmente.
Sendo assim, a campanha é ajustada aos agentes quando se coloca na posição da mulher,

representadas pela publicitária e pela jornalista, é também ajustada ao mundo, ou seja, à
mudança social e cultural em que representações sexistas não são mais aceitáveis.
Vejamos algumas transcrições de comentários extraídos do canal da FNazca –
agência da Skol – no Youtube dos comerciais, comprovando que essas representações
estão tão fortemente arraigadas socialmente que reverter um desajuste para um ajuste de
virtude discursiva é um processo longo e que envolvem muito mais que ideologias,
implica num processo de cognição distribuída e de decência.
(05) Agora sim, um comercial a altura de uma cerveja! Uma bosta! (A.S –
Canal Youtube da FNazca)

(06) [...] quando que essas empresas vão entender que quem lacra n lucra?
(F.L. - Canal Youtube da FNazca)

(07) Comercial mais tosko e ridículo que já vi (M.F. - Canal Youtube
FNazca)

Considerações Finais
Paveau situa a noção de virtude discursiva entre a ética e a linguística, tomando-a
como parte de um grande projeto de “formular a questão ética para a linguística, em
especial a linguística do discurso” (2015, p. 211). Para a autora, “é preciso uma teoria das
produções discursivas, da ética e das articulações entre ambas. A pesquisa em andamento
– da qual este artigo representa um pequeno recorte – objetiva analisar as representações
do feminino que se encontram materializadas em campanhas para a TV.
A proposta de Paveau (2015) nos pareceu adequada para um recorte do corpus,
uma vez que nos permitiu selecionar algumas campanhas que, como se viu aqui, podemos
tomar como acontecimentos discursivos morais. Essa noção é, aliás, segundo a autora,
uma “proteção” para o analista, na medida em que autoriza o pesquisador “a formular a
questão da dimensão moral dos enunciados apenas a partir do momento em que ela já
está formulada nos discursos e nos próprios metadiscursos, em outras palavras, na
‘naturalidade’ dos corpora, digamos” (PAVEAU, p. 359).

Dessa perspectiva, foi possível formular alguns apontamentos iniciais para a
pesquisa que, a título de conclusão, apresentamos aqui: i) há campanhas que, valendo-se
de uma representação da mulher, provocam um conjunto de reações, especialmente de
coletivos femininos, apontando para tais representações como não virtuosas e colocando,
portanto, a questão da moralidade no discurso em cena; ii) os registros de tentativas de
mudança na mobilização de estereótipos profundamente arraigados em nossa cultura
parece gerar – como ocorreu com a Skol, por exemplo, um tipo de reação contrária; e, por
fim, iii) talvez caiba um questionamento do seguinte tipo: haveria algum tipo de
“responsabilidade linguística” – o termo é, segundo Paveau (2015), de S. Moirand – no
uso de representações do feminino que ferem a decência da sociedade?
Há, de fato, ainda um longo caminho a percorrer e as questões acima funcionam,
dentre outras, como norteadoras da pesquisa. No que tange à constituição do corpus,
pensamos ter demonstrado aqui que a noção de virtude discursiva e, consequentemente,
a de acontecimento discursivo moral, podem ser de grande valia para o analista.
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Resumo:
Esta pesquisa apresenta uma análise das relações de poder que ocorrem através do discurso, e
aponta como os abusos se manifestam através da linguagem, pontuando o que pode ser
considerado abuso de poder. Como critérios de análise foram utilizados preceitos da Análise
Crítica do Discurso (ACD), que compreende a dominação e o abuso como violação de direitos
sociais. Investigou-se também a ideologia que controla o discurso público e o discurso da mídia,
a construção de contextos, o terrorismo econômico e os modelos cognitivos individuais de
eventos. Ao longo da investigação, compreendeu-se como as classes dominantes têm utilizado
discursos de criminalização e negação à política para legitimar processos antidemocráticos,
retirar direitos e manipular, constatando-se que estas objetivam manter relações de poder
historicamente e socialmente consolidadas.
Palavras-chave: Ideologia; Apolítico; Mídia.

Introdução
Este estudo é de natureza bibliográfica e observacional, para o qual foi adotado o
método da Análise Crítica do Discurso, que requer um posicionamento explícito, em que
seus estudiosos objetivam compreender, desvelar, e opor-se à desigualdade social. Ainda
foi analisado de forma aprofundada o jornal televisivo com maior audiência nacional, em
um momento histórico muito importante para o país, bem como o papel da mídia nos
acontecimentos que o sucederam.
No decorrer do estudo, foram apontadas e denunciadas situações de abuso de
poder através do discurso, bem como as respectivas violações de direitos ocasionadas por
elas, e qual é a ideologia que está implícita nos discursos que se apresentam como
apolíticos e apartidários.
O estudo se permeou na ACD1, cuja intertextualidade o pesquisador em
Linguística pode comprovar a importância dos estudos críticos do discurso para a
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ACD – Análise Crítica do Discurso

emancipação.

Discurso e reprodução do poder social
Segundo van Dijk2 a Análise Crítica do Discurso é um tipo de investigação
discursiva que estuda como o abuso do poder, a dominação e a desigualdade são
representados, naturalizados ou desnaturalizados por textos orais e escritos nos contextos
social e político.
Para compreender o que permeia e quem controla os discursos públicos, quais
mecanismos são utilizados para obter e manter tal controle, e como esses discursos
controlam a mente e a ação dos grupos (menos poderosos) e quais são as consequências
sociais desse controle,investigou-se como o abuso de poder se manifesta por meio da
linguagem. Van Dijk pontua em Discurso e Poder3 que os métodos dos ECD4 são
escolhidos de modo que a pesquisa possa contribuir para a apoderação social de grupos
dominados.
Em Discurso e Poder, Van Dijk5aponta que o abuso de poder é o uso ilegítimo do
poder, e que este consiste, portanto na violação de normas e valores fundamentais no
interesse dos que detém o poder, em detrimento dos outros, e que significam ainda a
violação dos direitos sociais e civis das pessoas.
Se o discurso controla mentes, e mentes controlam ação, é crucial para aqueles
que estão no poder controlar o discurso em primeiro lugar. Como eles fazem
isso? Se eventos comunicativos consistem não somente na escrita e na fala
“verbais”, mas também de um contexto que influencia o discurso, então, o
primeiro passo do controle do discurso é controlar seus contextos (VAN DIJK,
2008, p.18).

Van Dijk cita Nesler (1993)6 e enfatiza que dentro da perspectiva da ACD, o
“controle da mente” envolve muito mais do que a aquisição de crenças sobre o mundo
através do discurso e da comunicação e destaca que os receptores tendem a aceitar
crenças, conhecimentos e opiniões através do discurso produzido por aqueles que são

2

VAN DIJK. Discurso e Poder. São Paulo: Ed. Contexto, 2008. p. 113.
VAN DIJK, Discurso..., op. cit., p. 13
4
Estudo Crítico do Discurso
5
VAN DIJK, Discurso..., op. cit., p. 29
6
VAN DIJK, Discurso..., op. cit., p. 121
3

considerados fontes autorizadas, confiáveis ou críveis, como acadêmicos, peritos,
profissionais, bem como meios de comunicação.
Van Dijk7 aponta que uma característica da manipulação é transmitir ideias ou
crenças implicitamente, ou seja, sem realmente afirmá-las, fator que torna o discurso
“apolítico” e “apartidário” conveniente para a ideologia dominante
Foi analisado o Jornal Nacional, de 20 de junho de 2013, que foi dedicado à
transmissão de notícias sobre as Manifestações que levaram milhões de pessoas às ruas
de todo o Brasil, sob o mote “O gigante acordou”, com o objetivo de compreender o papel
da grande mídia na formação do consenso, e por consequência o impacto daqueles
eventos no espectro histórico, econômico, social e político. O noticiário teve duração de
uma hora e vinte minutos, no qual o apresentador William Bonner destacou que a edição
não foi editada devido ao fato de os acontecimentos estarem ocorrendo naquele momento.
Aos 00:07:44 em um link que mostrou as manifestações em Belém - PA, a câmera foi
focalizada em um local onde manifestantes tentam ocupar a Prefeitura, e que aparecem
bandeiras vermelhas ao fundo, quando o apresentador faz uma intervenção observando o
recuo da guarda municipal, que teria sido acuada pelo grupo que intitulou de “mais
radical”, enfatizando que a mesma cena já havia sido vista na mesma semana em outras
cidades, como São Paulo. Já aos 00:09:02, William Bonner intervém em um link com a
repórter Lilia Telles que traz informações sobre o Rio de Janeiro, dizendo que: “essa
situação de violência a que se referiu Lilia Telles é até natural que aconteça em situações
como essa vivida hoje no Brasil, não é? Milhares e milhares de pessoas juntas, elas estão
defendendo algumas bandeiras, protestando contra algumas coisas, pedindo e exigindo
outras. Querem melhor transporte, melhores investimentos em saúde, em educação. Estão
dizendo estão um grito contra a corrupção, e então é natural que aconteça de um ou outro
mais radical se exaltar e se envolver em atos de violência”. Já no início do noticiário
destacam-se duas intervenções do apresentador, que trabalha para a construção do
consenso, relacionando as bandeiras vermelhas com radicalismo e vandalismo, e o
governo com insatisfação popular enfatizando a intolerância à corrupção.
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Bonner ainda intervém no link com Campinas-SP, dizendo que os organizadores
do movimento têm finalidade pacífica, e que eles próprios se esforçam para conter
eventuais desordens.
Sobre Porto Alegre, o apresentador enaltece a manifestação pacífica de milhares
de pessoas, que mesmo com chuva e tarde da noite, ocupavam as ruas da capital gaúcha.
O noticiário deu ênfase à motivação dos protestos, no que concerne à realização
da Copa do Mundo, que ocorreu em 2014, e ao preço da passagem do transporte coletivo.
Aos 00:32:00 é narrada a situação do Palácio do Itamaraty, que estava sendo
tomado por manifestantes. William Bonner intervém dizendo que há uma tentativa de
ocupar o espaço, mas que não há vandalismo, e que não tentam quebrar as portas. Na
continuação, com as evidentes ações de vandalismo, o repórter diz que o local está sendo
invadido, o que leva o apresentador a novamente intervir dizendo que é um fato isolado,
e que aquele é um grupo pequeno de manifestantes, contradizendo o que mostram as
imagens por meio de eufemismos, ressaltando ainda que os organizadores têm atitudes
pacíficas.
Em um link com a cidade de São Paulo, aos 00:41:00, a repórter Renata Ribeiro
diz que: “A maior cidade do país contribui com esse dia histórico fazendo um protesto
pacífico e mais do que isso, uma festa linda aqui na Avenida Paulista, uma cena que
emociona, ela completamente pintada de verde e amarelo, não só pelas bandeiras trazidas
pelos manifestantes, pelas faixas, pelas camisetas, mas também pelas projeções nos
prédios da Avenida Paulista. A estimativa é de que cem mil pessoas estejam agora aqui
concentradas num verdadeiro passeio. Então no lugar de bombas que nós ouvimos nessa
terça-feira em frente à Prefeitura numa cena lamentável, nós ouvimos o som dos fogos de
artifício e também as pessoas cantando o hino nacional. É claro que elas têm ainda uma
motivação pro protesto, além da festa pela baixa nas tarifas, mas tem uma motivação. O
movimento passe livre pede o passe zero, a taxa zero, mas também tem muita gente pede
o fim da corrupção, investimentos em educação, em saúde, em transporte público e agora
essa massa de gente começa a se movimentar em direção ao centro da cidade descendo
em direção à Avenida da Consolação, fazendo uma festa, um barulho muito grande. Nós
temos cenas muito bonitas, poucos momentos de violência. Só uma hostilidade por causa

de manifestantes que traziam bandeiras de partidos, mas isso realmente some em meio ao
espírito geral de uma manifestação pacífica, uma verdadeira festa”.
No discurso de Renata fica mais uma vez evidenciado o apoio da emissora e de
seus interlocutores às manifestações. A repórter ainda consegue expor através de seu
discurso emotivo e acalorado o formato que os atos deveriam tomar dali em diante, bem
como o que deveria ou não ser tolerado, e que tipo de público poderia integrá-los. Declara
ainda que o ato é um verdadeiro passeio, o que de fato se tornaram as manifestações próimpeachment8 que ocorreram posteriormente, que tiveram como identidade as cores verde
e amarelo, e como mascote um pato inflável amarelo, idealizado pela organização
patronal FIESP9. Durante sua fala, a repórter Renata Ribeiro ainda destaca que apesar de
ser uma festa, há uma motivação para o protesto, e que além da redução da tarifa, as
pessoas pedem o fim da corrupção, que foi justamente o que permeou todos os protestos
que o sucederam, e ainda investimentos em serviços públicos, o que é incoerente com o
próprio consenso contrário ao aumento dos gastos públicos, propagado pelas classes
hegemônicas, conforme será analisado adiante. A repórter ainda enfatizou as cenas
bonitas dos protestos que ela intitula de “festa”, relatando que houve poucos momentos
de violência, causada por manifestantes que portavam bandeiras de partidos políticos, o
que também contribuiu para a propagação da negação à política, e a partidos políticos,
tirando justamente o caráter político dos protestos, associando-os a uma festa onde não
se deve discutir política, associando as pessoas ali presentes que faziam manifestações
ideológicas e partidárias contrárias às das classes hegemônicas, que ficou representada
pelo verde e amarelo, e pelo próprio apartidarismo, a atos de vandalismo, propagando
assim, essa narrativa e naturalizando a criminalização dos mesmos.
À 01:03:00, William Bonner faz a seguinte observação: “Na Argentina, quando
os vândalos começaram a depredar prédios públicos, enfim, a jogar fogo nas coisas, os
verdadeiros manifestantes, aqueles que tinham organizado a manifestação se sentavam
no chão na rua, aí ficavam só os vândalos de pé. Isso facilita o trabalho da polícia e é fácil
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separar o joio do trigo em uma situação como essa, é uma dica”. As escolhas léxicas do
apresentador, assim como as hipérboles ao falar dos grupos de oposição às classes
dominantes, e os eufemismos para tratar de grupos adeptos do consenso geral, ficam
absolutamente nítidos, destacando-se ainda o fato de que após a “dica” de Bonner, a
prática de sentar-se no chão tornou-se praxe inclusive entre manifestantes por causas
populares, mas nem surte efeitos positivos contra a repressão policial. Ao interromper a
programação em pleno horário nobre para transmitir as manifestações ao vivo, o
noticiário pôde delinear os protestos, incentivar as pessoas a irem para as ruas, ditar o
perfil de quem deveria ou não participar dos atos, e ainda definir o que deveria ou não ser
tolerado. Ainda neste trecho, o apresentador dialoga com Patrícia Poeta, que relata a
situação de um “estudante de arquitetura” que foi surpreendido depredando um prédio
público, mas que pediu desculpas, além de declarar-se arrependido. Na intervenção da
âncora, fica evidente a mitigação ao relatar o fato ocorrido, diferente do que ocorreu em
situações que envolviam atores negros, e/ou ligados a partidos políticos e/ou a
movimentos populares por causas sociais. Observa-se que as câmeras sempre são
focalizadas nas bandeiras vermelhas, nas peles negras, em cenas de vandalismo enquanto
são narradas ou comentadas situações de violência, corrupção, e que as entonações de voz
dos narradores são negativas e repreensivas, influenciando os espectadores a associarem
a cor vermelha e os movimentos sociais por causas populares, representados em sua
maioria por pessoas pobres e negras à criminalidade e à corrupção.
A Análise do Discurso que permeia o cenário político econômico e social desde
os acontecimentos analisados, vai de encontro com a proposição de van Dijk10, que diz
que certos grupos ou classes dominadas desenvolveriam concepções distorcidas sobre sua
situação socioeconômica, o que, poderia levá-los a agir contra seus interesses básicos,
enfatizando que grupos dominantes tendem a esconder sua ideologia, o que pode ser
percebido no discurso que se diz apolítico, que é disseminado pelos meios de
comunicação.
Van Dijk11 afirma que o primeiro passo para controlar o discurso é o controle de
contextos, portanto, nesse sentido foi realizada uma análise da relação da mídia com a
10
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Lava Jato. Leite (2018 p. 17), cita a frase final do que intitula como obra prima do cinema
mundial: O Homem que Matou o Facínora, que diz “Quando a lenda é maior do que o
fato, imprima-se a lenda”, pontuando que seu significado é autoexplicativo e ajuda a
compreender o papel da mídia - uma atividade impressa no período retratado no filme na fabricação de heróis contemporâneos12.
Segundo Fernandes13 as informações veiculadas pelas mídias de massa são
mediadas, o que pode ser compreendido como um processo de manipulação, uma vez que
os direitos dos receptores serem adequadamente informados é violado, conforme aponta
van Dijk14.Constatou-se que o ressurgimento da Operação Lava Jato em 2013 influenciou
e influencia os contextos que permearam e permeiam os discursos que circulam
socialmente, que por sua vez controlaram e controlam o imaginário e a mente de grande
parte da população, e consequentemente, suas ações.
O jornalismo da grande mídia intitula-se como imparcial, apolítico e apartidário,
e é justamente assim que se auto intitula grande parte da população, com o mesmo
discurso dos formadores de opinião. A ideologia das classes hegemônicas é imposta à
população por meio dos discursos que circulam socialmente, e a realidade apresentada
pelos meios de comunicação é mediada. Convergindo com Fernandes15 sobre os discursos
que circulam socialmente, impelindo os espectadores a apoiar, e /ou transformar relações
de poder conforme o que seja mais conveniente para os grupos hegemônicos, destacandose a parcialidade da imprensa, ao noticiar “vazamentos” devidamente selecionados sobre
a Operação Lava Jato, conforme apontamentos de Leite16, que afirma que a glorificação
do juiz Sérgio Moro teve a função de colocar a Lava Jato acima dos cidadãos comuns,
pontuando que qualquer questionamento a respeito tornou-se prova de má intenção e
cumplicidade com o crime.
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Para explicar a espetacularização promovida pela mídia em torno da Lava Jato,
Leite17 pondera que a mesma máquina que gera os fatos também o controla, sobre as
versões que serão publicadas, sem espaço para críticas.
Leite18 (2018, p. 20 e 21) ainda pontua que a melhor maneira de compreender o
comportamento da mídia diante da Lava Jato encontra-se no artigo de Sérgio Moro,
“Considerações sobre Manni Pulitti” (2004), em que o juiz admite que devido à
dificuldade de investigar a fundo as autoridades que desfrutam de grande apoio popular,
Moro ressalta o poder da imprensa para “deslegitimar” políticos alvo de investigações
sobre corrupção. Moro ainda pontua a importância de vazamentos para reforçar o apoio
social, desarticulando os investigados, reforçando desconfianças e suspeitas entre si.
Leite19 ainda discorre que entre 2014 e 2017 a Lava Jato foi o grande assunto político no
país, e que milhões de pessoas, devido as denúncias de corrupção, foram às ruas, sendo a
maioria delas, cidadãos de classe média. Acerca da seleção de informações promovida
pela imprensa quanto à Lava Jato e denúncias de corrupção, destaca-se a afirmação de
van Dijk (2008, p. 238): “[...] a manipulação é ilegítima porque viola os direitos humanos
ou sociais dos que são manipulados [...]".
A censura ao debate de políticas em diferentes âmbitos se dá principalmente
através da propagação de discursos que se dizem apolíticos e/ou apartidários, que são
difundidos através das mídias, e em alguns casos na própria formação escolar, que é
justamente o que o “Projeto Escola Sem Partido” visa institucionalizar através de projetos
de lei. Salienta-se, portanto, que o Projeto em si, apesar de ter sido idealizado por um
grupo que se diz apolítico, foi adotado e vem sendo pautado justamente por políticos em
câmaras municipais e estaduais de todo o Brasil, assim como no Congresso Federal e
Senado. Políticos esses que pertencem a partidos específicos, e, portanto, defendem
ideologias e grupos específicos na sociedade.
Deputados estaduais e federais, bem como vereadores de bases conservadoras e
reacionárias tentam aprovar projetos de lei baseados no “Escola Sem Partido”, que
segundo Manhas (2016, p.16) trata-se de uma falsa premissa, pois não diz respeito a
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partidarização, mas sim à retirada do pensamento crítico, da problematização e da
possibilidade de democratizar a escola. É também uma forma de vedar o debate e o
questionamento de estruturas de poder socialmente consolidadas, inviabilizando avanços
na educação e por consequência em outras esferas sociais.
Ratier20 delimita o perfil dos deputados estaduais, federais e vereadores (de
capitais), que propõem projetos de lei baseados no “Escola Sem Partido”, constatando
que 11 dos 19 proponentes de projetos baseados no ESP são relacionados a alguma igreja,
destacando ainda que a plataforma de atuação mais citada por eles indica a defesa da
família e dos valores cristãos, o que fere o princípio da escola como uma instituição laica,
plural e democrática.

Metodologia
No que concerne aos métodos utilizados para a realização do presente estudo, este
artigo é de natureza qualitativa interpretativa e bibliográfica. Quanto aos métodos de
Análise Crítica do Discurso, buscou-se contemplar o objeto de investigação em seu
contexto, considerando os significados que as pessoas atribuem às notícias e informações
recebidas e difundidas pelas mídias, e legitimadas pelos discursos que se intitulam
apolíticos e apartidários, com objetivo de contribuir para a apoderação social dos grupos
dominados socialmente.
Para transcrever e selecionar os trechos analisados e supracitados do Jornal
Nacional de 20 de junho de 2013, respaldou-se em métodos de transcrição e análise de
vídeos. A transcrição se deu em cinco etapas que não foram exatamente separadas umas
das outras, uma vez que funcionam muito bem concomitantemente. A primeira etapa
consistiu em assistir o noticiário, a segunda em selecionar os eventos críticos, a terceira
em descrever esses eventos, a quarta em transcrevê-los, e a quinta em dissertar sobre os
dados encontrados, que foi feita a partir da análise do discurso de seus atores bem como
de suas escolhas léxicas, sintáticas e semânticas com apoio do referencial teórico
empregado no texto.

RATIER, Rodrigo. 14 Perguntas e Respostas sobre o “Escola sem Partido” in: RIBEIRO, Vera Masagão.
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20

Considerações Finais
Compreende-se que a ideologia que se diz apolítica e apartidária, corresponde à
ideologia da elite dominante, que o impõe às classes dominadas de uma forma pragmática,
através da alienação, negação de direitos e da despolitização da sociedade, com o objetivo
de manter privilégios históricos, fazendo o uso ilegítimo do poder social, exercendo o
monopólio das mídias de massa, influenciando o poder judiciário, o legislativo, executivo
e demais instâncias de poder, conduzindo as classes dominadas a viver justamente em
uma realidade mediada, o que permite a naturalização e perpetuação das relações de poder
e desigualdades históricas inerentes ao sistema capitalista, com intuito de que a
consciência de classe dos grupos dominados não seja despertada.
A espetacularização midiática em 2013 em torno dos protestos por vinte centavos
de aumento na tarifa do transporte público, foram o cenário perfeito para criação do
contexto de crise política e econômica que o foram minuciosamente roteirizados pela
grande mídia em conluio o estamento político hegemônico, ou como diria o senador
Romero Jucá “um grande acordo nacional, com Supremo, com tudo”.21
A violação de direitos sociais e civis das pessoas ocorre na área do discurso e da
comunicação quando os meios de comunicação manipulam as informações, ou quando o
seu direito de ser bem-educado sofre algum tipo de interferência como do projeto “Escola
Sem Partido”, uma vez que o próprio Estado não é neutro, quando politicamente se define
como Democrático, Laico e de Direito, e que elege uma Constituição para o reger. Por
fim, concorda-se com Bakhtin e com Paulo Freire22 que pontuam a influência das
insinuações “apolíticas” da ideologia dominante na educação. Contudo, estar no mundo
é uma prática política, e a educação deve cumprir um currículo que contemple as
diversidades, conforme previsto na LDB23 e PCNs,24 contribuindo para a apoderação e
emancipação social dos grupos dominados.
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Educativa, 2016 – 1ª edição, p. 3.
23
Lei de Diretrizes e Bases
24
Parâmetros Curriculares Nacionais

Considerando a abrangência do objeto investigado, esse estudo enseja
problemáticas no que concerne às disputas ideológicas e a luta de classes que se
concentram em torno da construção da narrativa histórica, econômica, política e social e
em razão disso pelo poder na atualidade. Ressalta-se que a atual conjuntura política
brasileira tem sido objeto de debate internacional em diferentes instâncias, em que se
destaca a declaração de Noam Chomsky que mencionou Antônio Gramsci sobre o que
ele chamou de “‘tempo de monstros’ onde o velho mundo está morrendo e o novo tenta
duramente nascer. O Brasil pode ser um protagonista nessa batalha para criar um novo
mundo de justiça e liberdade, mas para fazer isso ele deve cumprir seus princípios
democráticos e garantir que a voz das pessoas não seja silenciada”. 25
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Resumo:
Este artigo pretende discutir e problematizar as representações de professor construídas por
professores-alunos de um curso de pós-graduação lato sensu a distância em “Docência no
Ensino Superior” de uma universidade brasileira em fóruns de debates em circulação na internet,
em específico para este trabalho a do professor mediador. Para isso, servirão como corpus de
análise os dizeres desses sujeitos coletados de recortes discursivos selecionados entre os
comentários postados no fórum de discussão, tomados aqui como “discursos alternativos ou
competidores”, já que “constroem suas próprias versões de verdade, suas próprias versões
daquilo que conta, de quem está autorizado a falar” (GORE, 1994).
Palavras-chave: representação; sujeito-professor; educação a distância.

Introdução
Tendência de muitos cursos em nível de graduação e de pós-graduação no país, a
modalidade de educação a distância (EAD) tem se mostrado uma alternativa de formação
acadêmica consolidada e legitimado práticas discursivas nessa situação específica de
interlocução intermediada pelo computador conectado à internet. Nesse espaço virtual,
em que o empírico e o discursivo se entrelaçam (GRIGOLETTO, 2011), constituem-se
múltiplas materialidades, entre as quais os “ambientes virtuais de aprendizagem” (AVA).
Assim, os discursos que circulam nos AVA – como os comentários retirados de um fórum
de discussão de um curso de pós-graduação lato sensu a distância em “Docência no
Ensino Superior” de uma universidade brasileira analisados neste artigo – também podem
ser vistos como regimes de verdade e determinam, dessa forma, os modos de
subjetivação, atravessados pela dimensão histórica, nessa situação específica de
interlocução mediada pela internet, fato que explica, portanto, as transformações pelas
quais passa o sujeito, e no caso deste trabalho, especificamente o sujeito-professor.
O universo sistêmico da EAD: o “proioncentrismo”
Marcadamente ideológico, posto que associa valores como independência,
autonomia e autossuficiência, próprios do pensamento liberal, a práticas estritamente

pedagógicas, o discurso pró-EAD produz o efeito, pela ilusão da evidência de sentido, de
que o centro do ato pedagógico é o aluno, assim como o discurso capitalista cria a ilusão
de que o centro do mercado de consumo é o consumidor. Ainda que o serviço oferecido
pelos cursos de EAD, bem como pelos cursos em geral seja a formação intelectual e
acadêmica com claros objetivos pedagógicos, não há como negar que o ramo da educação
também se consagrou, nessa formação social capitalista pós-moderna, como um negócio.
Assim, como em toda relação mercadológica, que pressupõe investimentos de ambas as
partes (tanto daquele que oferece o serviço quanto daquele que o compra), o produto
vendido é o elo entre o vendedor e o consumidor e, por essa razão, o centro da relação
comercial, de igual maneira no que se refere à EAD (e a todos os tipos de curso, de um
modo geral), o produto vendido (a saber, o “ensino”) ocupa posição central, já que a ele
são associados valores como sucesso, conquista profissional, estabilidade emocional e
financeira, frutos da formação intelectual e acadêmica oferecidas por ele, os quais, por
sua vez, promovem a garantia de uma vida segura e bem-sucedida. O efeito é o de que o
sujeito escolheu, consciente e deliberadamente por vontade própria, comprar aquele carro
ou fazer aquele curso devido à utilidade e à necessidade “naturalmente” relacionadas a
eles. É a interpelação do indivíduo em sujeito-consumidor pelo Sujeito (o Mercado) que
faz com que o indivíduo, assujeitando-se à formação social do capitalismo, se torne um
sujeito para “livremente” tomar as iniciativas que considerar necessárias através da
aquisição de bens e serviços.
Para referir-me, portanto, à situação focalizada acima em que o “ensino”, visto —
particularmente nessa circunstância, como explicado no parágrafo anterior — como
“produto”, ocupa a posição central do processo educativo, por analogia com a atual
sociedade capitalista neoliberal, em que o produto é o centro da relação mercadológica,
utilizo o termo, por mim cunhado, “proioncentrismo”. A exemplo dos termos
“teocentrismo” e “antropocentrismo”, cuja etimologia vem do grego theós, que significa
“Deus”, e ánthropos, “homem”, respectivamente, busquei a etimologia de
“proioncentrismo” também no grego, em que proïón significa “produto”. Assim, a
escolha do termo justifica-se por dois motivos: primeiro, por expressar a ideia de que o
produto ocupa uma posição de centralidade em relação a todo o universo — no caso, no
que se refere tanto ao “universo escolar” (especificamente ao universo sistêmico da

EAD), envolvendo, portanto, as relações presumidas em todo o processo de ensino e
aprendizagem, quanto ao universo social de modo geral (implicadas aí, sobretudo, as
relações mercadológicas, que, como vimos, subsumem as relações pedagógicas nos dias
atuais) —, seja como um eixo ou núcleo em torno do qual estão situadas espacialmente
todas as coisas, seja como uma finalidade última, objetivo a que visam todas as ações
humanas. E segundo, porque o termo também guarda a relação filosófica de
“criador/criatura”, como na relação “teocentrismo → antropocentrismo”, em que,
historicamente falando, a filosofia dominante na Idade Média era o “teocentrismo”, teoria
segundo a qual Deus é o centro do universo, portanto uma teoria que tem no “criador” a
sua figura mais importante, para somente depois, no Renascimento, surgir o
“antropocentrismo”, ideologia, ou doutrina, de acordo com a qual o homem é o centro do
universo, postulando que tudo o que existe foi concebido e desenvolvido para a satisfação
humana. Segundo essa filosofia, a “criatura”, ou seja, o homem, é colocada em primeiro
plano. Nessa mesma proporção, surge, então, o “proioncentrismo” (antropocentrismo →
proioncentrismo), em que, também seguindo uma ordem cronológica, a filosofia que tem
no homem (agora na posição de criador com relação ao produto) a figura central, o
antropocentrismo, surgida no Classicismo, é substituída por aquela que concebe o produto
(no caso, a criatura) como o objetivo e o sentido de todas as coisas, chamada de
“proioncentrismo”, própria do modo de vida da Pós-modernidade. Essa visão
“proioncêntrica” da realidade, em que “a batuta e também a voz cantante em nosso mundo
'globalizado' correspondem ao 'objeto', à mercadoria que impõe suas condições”
(BRAUNSTEIN, 2010, p. 155), acaba por transformar tudo e todos em mercadorias,
produzidas em série para serem consumidas em série. Ora, para que se justifique uma
produção em massa, impõe-se que haja igualmente uma demanda em massa. E, para que
haja uma identificação em massa, é necessário que as subjetividades também sejam
coletivas, as quais, para Guattari (2013, p. 37), “não são resultado do somatório de
subjetividades individuais, mas sim do confronto com as maneiras com que, hoje, se
fabrica a subjetividade em escala planetária”. A esse respeito, é interessante a observação
de Braunstein (2010, p. 162): “Em que se parecem os integrantes da massa? Em que todos
querem ser diferentes e reconhecidos como tais”. Compreende-se, assim, o fenômeno das
identificações digitais em massa, tão comuns em nossos dias. É o que acontece, por

exemplo, no caso da educação adistância, em que os discursos praticamente se
reproduzem nos fóruns de discussão. As opiniões, salvo uma ou outra exceção,
geralmente são semelhantes e chegam até a ser repetitivas, o que acaba gerando uma certa
identificação do grupo, materializadas nas sequências discursivas da interlocução
analisada a seguir.

A mediação pedagógica através da mediação tecnológica: o professor mediador
Nesta interlocução, as representações do professor como “mediador” e
“orientador” parecem ser uma unanimidade entre os interlocutores, o que não impede,
entretanto, que aflorem, na cadeia discursiva, dizeres contraditórios que deslocam o
sujeito para outras posições dentro do discurso. Numa primeira leitura, percebe-se, pela
recorrência de construções parafrásticas, que a ideia de “mudança do papel do professor”
é a tônica desta interlocução, iniciada pelo dizer de P3: P3 – T1 O que já está mudando
é a visão de que o professor é o responsável por tudo, pela formação do aluno, o
professor aparece como facilitador […]. O trecho contrapõe duas representações do
professor, em que a segunda, qual seja, a do “professor facilitador”, surge como a “nova”,
a que sucede a do professor “responsável por tudo, pela formação do aluno”, que seria a
do “professor tradicional”. Nessa lógica, a tradição não é vista como algo a ser valorizado,
devendo, portanto, ser superado, transformado, ideia que se deduz do dizer de P11 abaixo,
ao corroborar o dizer anterior de P3 no que se refere à mudança do papel do professor:
P11 – T1 Realmente P3 e P10, o papel do professor hoje passa por uma grande
transformação, na qual ele assume uma postura mediadora, que permite ao aluno
construir seu próprio conhecimento, entretanto nem todos estão preparados para se
enxergar nessa nova visão do papel docente, ainda enfrentamos bastante resistência
de profissionais que, infelizmente, acreditam que são os transmissores do
conhecimento e não mediadores. “Permitir ao aluno construir o próprio conhecimento”,
ação atribuída no dizer de P11 ao professor mediador, parece ser a nova palavra de ordem,
e não aceitar isso é negar a própria função docente, ideia resvalada na formulação
“entretanto nem todos estão preparados para se enxergar nessa nova visão do papel
docente”, que, em forma de oração adversativa, coloca o sujeito enunciador na posição
de professor mediador e o distingue dos que ainda não se identificam com essa nova

função. Considerando-se as condições de produção desse dizer, a saber, a posição de
sujeito-aluno participando de um fórum de discussão que funciona como uma atividade
para avaliação de um curso a distância, a crítica à postura docente que se nega a assumir
um papel de mediador atende, supostamente, às expectativas do avaliador, o que
explicaria o fato de essa ideia encontrar-se assim materializada linguisticamente. E essa
posição é reforçada pelo trecho posterior, que encerra a sequência discursiva acima:
“ainda enfrentamos bastante resistência de profissionais que, infelizmente, acreditam que
são os transmissores do conhecimento e não mediadores”. Pelo emprego do pronome
pessoal da primeira pessoa do plural, criam-se dois grupos de sujeitos-professores: “nós”,
ou seja, os professores mediadores, que, portanto, mudaram a sua postura docente, grupo
no qual o sujeito enunciador parece se incluir, e “eles”, os profissionais “resistentes”, que
se negam a ser mediadores porque se acreditam transmissores do conhecimento, traço que
os colocaria numa posição negativa em relação ao primeiro grupo, ideia deduzida pelo
emprego do advérbio “infelizmente”. Assim colocadas, essas representações não só
parecem ser diferentes como também incompatíveis e excludentes: ou se é mediador ou
se é transmissor de conhecimento. Dessa forma, aflora, na cadeia discursiva, o
desconhecimento da heterogeneidade constitutiva do sujeito e a crença no controle total
das suas ações. Nesses termos, ser professor é saber agir segundo essa nova palavra de
ordem, e resistir a isso é afastar-se dessa “verdadeira” representação de professor. Neste
momento, cabe a proposição de Foucault ([1979] 1998, p. 14) a respeito do que vem a ser
“verdade”:
Por “verdade”, entender um conjunto de procedimentos regulados para a
produção, a lei, a repartição, a circulação e o funcionamento dos enunciados.
A “verdade” está circularmente ligada a sistemas de poder, que a produzem e
apoiam, e a efeitos de poder que ela induz e que a reproduzem. “Regime” da
verdade.

Nesse sentido, os discursos que circulam nos ambientes virtuais de aprendizagem,
como é o caso desses comentários retirados de um fórum de discussão em circulação na
internet, também podem ser vistos como regimes de verdade, se se considerar, como Gore
(1994, p. 10 e 11), que
discursos alternativos ou competidores, embora tendo que funcionar no
contexto dessa política geral de verdade na educação, constroem suas próprias

versões de verdade, suas próprias versões daquilo que conta, de quem está
autorizado a falar. Isto é, eles também podem ser vistos como regimes de
verdade.

E esses dizeres dos professores-alunos que compõem esta interlocução evocam o
discurso da mediação pedagógica e das novas tecnologias na educação, tão difundido
pelos teóricos dessa área, como o que segue:
O professor assume uma nova atitude. Embora, vez por outra, ainda
desempenhe o papel do especialista que possui conhecimentos e/ou
experiências a comunicar, o mais das vezes ele vai atuar como orientador das
atividades do aluno, consultor, facilitador, planejador e dinamizador de
situações de aprendizagem, trabalhando em equipe com o aluno e buscando os
mesmos objetivos. Em resumo: ele vai desenvolver o papel de mediador
pedagógico (MASETTO, 2013, p. 142).

Daí esse discurso do professor como mediador do conhecimento ― em que o
protagonista do processo de ensino e aprendizagem se desloca para a figura do aluno,
tendo se originado, na verdade, na e para a sala de aula presencial com a teoria de
Vygotsky ([1934] 2005) ― ter ganhado força e se expandido exponencialmente na
modalidade a distância. Se se levar em consideração que a presença física do professor
nessa situação de interlocução é algo irremediavelmente inviável, torna-se bastante
compreensível por que essa “nova” representação do professor se constitui como uma
verdade no discurso da EAD, materializada nos dizeres dos interlocutores, como no de
P12: P12 – T1 Mas esse papel do professor como mediador já vem mudando faz
tempo. Não se aceitam mais aulas onde o professor é o único a transmitir
conhecimentos. Para corroborar a ideia da mudança, P12 alega, em forma de voz passiva,
que “aulas onde o professor é o único a transmitir conhecimentos não são mais aceitas”.
Por quem? Pelos próprios professores? Pelos alunos? Pela coordenação pedagógica?
Pelos pais? E o que significa efetivamente não se aceitarem mais aulas assim? Significa
que elas não existem mais de fato, deixaram de ser praticadas em sala de aula, ou que elas
existem e, por essa razão, são condenadas? Ao mesmo tempo em que o sujeito tenta
delimitar o sentido, controlar os efeitos do seu dizer, ele expõe, ainda que num nível
inconsciente, essa multiplicidade de sentidos que se entrecruzam, pois a elipse do agente
da passiva, ao deixar em aberto a identificação desse termo, aponta para várias e
imbricadas redes de sentido. Dizer que o professor não aceita mais aulas em que ele

próprio é o único a transmitir conhecimentos não é o mesmo que dizer que os alunos é
quem não aceitam mais essa situação. Na primeira hipótese, por exemplo, o professor
ocupa uma posição de autonomia com relação ao seu fazer pedagógico, a qual, uma vez
explícita pelo próprio professor, poderia soar até como um ato de rebeldia ou
insubordinação perante a coordenação pedagógica; já na segunda, ele passa inversamente
a uma situação de dependência com relação ao aluno, e isso certamente tem
consequências para a sua imagem perante não só os alunos como também a coordenação
pedagógica e os pais. O mesmo se pode pensar nas outras hipóteses aventadas acima com
relação à mudança do agente da passiva. Em cada uma delas, a imagem do professor
sofrerá uma alteração, que pode tanto projetá-la socialmente quanto colocá-la numa
posição de inferioridade e desvantagem. Assim, a omissão do agente da passiva ―
admitindo-se tanto a possibilidade de não ter sido intencional, quanto a de ter sido fruto
de uma atitude deliberada por parte do sujeito enunciador ― não é gratuita e suscita uma
gama variada de efeitos de sentido, que se esconde sob uma suposta transparência da
linguagem.
No entanto, privilegia-se, no plano discursivo, pela reiteração de um dizer nesta
interlocução do fórum de discussão, um “modelo” de aula e de professor em detrimento
de outro, o que produz o efeito de pertencimento a um grupo, de existência de uma “nova”
identidade fixa e imutável, o que a tornaria, portanto, facilmente reconhecível entre seus
pares. Isso porque, como afirma Bauman (2005, p. 83 e 84), “a identidade é uma luta
simultânea contra a dissolução e a fragmentação; uma intenção de devorar e ao mesmo
tempo uma recusa resoluta a ser devorado...”. Daí talvez esse dizer que ecoa nos diversos
dizeres desta interlocução como que fundamentando a posição discursiva assumida.
Sendo a ideologia a condição para a constituição do sujeito e dos sentidos, posto que o
indivíduo é interpelado em sujeito pela ideologia para que se produza o dizer (ORLANDI,
2000, p. 46), reforça-se um sentido como que para garantir sua suposta transparência,
mas, ao funcionar pela ideologia e pelo inconsciente, o sujeito discursivo é como que
“traído” pelo próprio dizer ao aflorarem, na cadeia discursiva, denunciando a
heterogeneidade constitutiva, outros dizeres, os quais, enfim, colocam-no numa posição
contraditória, como é o caso de P14, em seu dizer a seguir: P14 – T1 É isso mesmo, o
papel do professor mudou totalmente. [...] Mas o papel do professor deve o mediador

[sic] entre o aluno e esta informação massificada da internet, ou seja, ele tem o papel
de orientar o aluno em como usar esta facilidade, extrair o máximo, filtrar o que não
presta, enfim utilizá-la como parceira, mas que ela não seja a fonte do conhecimento,
e sim, que continue sendo o professor.
Ao concordar com os seus interlocutores no que se refere à mudança do papel do
professor, que, segundo o sujeito enunciador desse dizer, deve agir como “o mediador
entre o aluno e a informação massificada da internet”, no desdobramento do seu dizer
pela duplicação da formulação em “ou seja, ele tem o papel de orientar o aluno em como
usar esta facilidade, extrair o máximo, filtrar o que não presta, enfim utilizá-la como
parceira, mas que ela não seja a fonte do conhecimento, e sim, que continue sendo o
professor.”, P14 parece assumir, a despeito de sua opinião sobre a mudança do papel do
professor, a posição discursiva de professor tradicional, pois afirma que este deve
continuar sendo a fonte do conhecimento, não delegando esse papel à internet. Sob a
aparente unicidade da cadeia discursiva, o outro é inscrito no fio do dizer por meio de
uma marca da heterogeneidade mostrada, qual seja, a que Authier-Revuz (1990, p. 30)
classifica como autonímia simples, por haver uma ruptura sintática na linearidade da
cadeia pela inserção do termo ou seja. A esse respeito, é elucidativa a explicação da
linguista (AUTHIER-REVUZ, 2004, p. 134): “É o caráter 'normal', 'óbvio', um, do
emprego de uma palavra-instrumento transparente que está suspenso pela modalidade
autonímica: a 'alteração' local da transparência indica que, neste ponto de seu dizer, o
enunciador encontra 'outro'”. No caso do dizer analisado, o outro é o que o sujeito tenta
negar, mas que, justamente por esse motivo, emerge na cadeia discursiva, evocando o
discurso outro, pois, como se sabe, ser a “fonte do conhecimento” não é um atributo
próprio de professor mediador; pelo contrário, é desempenhar a função de protagonista
do processo de ensino e aprendizagem, ou seja, de transmissor do conhecimento ― papel
amplamente criticado nesta interlocução, restando ao aluno ocupar uma posição passiva,
de receptor da informação. Aliás, ao se lerem as sequências discursivas que compõem
esta interlocução, a impressão que se tem é a de que todas elas correspondem, na verdade,
ao dizer de um único sujeito enunciador, tamanha a semelhança entre elas no que diz
respeito à representação do professor: todos, impreterivelmente, são unânimes em afirmar
que o papel do professor é ser “mediador”, com pequenas variações como “facilitador” e

“orientador”, cujos sentidos, no contexto digital de educação a distância, se entrelaçam.
Não há sequer um professor-aluno que discorde desse ponto de vista. Afora a
circunstância de avaliação para a qual foi formado esse fórum de discussão, o fato mesmo
de esses comentários estarem postados num ambiente virtual já interfere na sua
formulação. A inscrição de um sujeito-aluno-internauta não é a mesma da de um sujeitoaluno-presencial. Os dispositivos que determinam o modo de subjetivação no contexto
digital são diferentes dos empreendidos no contexto empírico, de modo que a maneira
como o sujeito se comporta num ambiente empírico é diferente da maneira como esse
mesmo sujeito “se comporta” no ambiente virtual. Por exemplo, é comum e até “natural”
se deparar com selfies no facebook, nas quais, embora se retratem pessoas distintas, estas
fazem poses e expressões faciais que se repetem. É o caso, por exemplo, das chamadas
duck face, ou cara de pato, em que a pessoa faz uma cara engraçada mandando beijinho.
Não só o tipo de foto se repete, mas também as legendas que as acompanham reproduzem
estruturas sintáticas semelhantes, que remetem a essa condição de produção específica.
À semelhança do que acontece nas redes sociais, o modo de subjetivação da EAD,
conquanto se refira a um ambiente com propósitos acadêmico-pedagógicos, parece se
basear nessa mesma repetição facilmente identificável em outras situações enunciativas
mediadas pela internet. Ao priorizar as representações coletivas, o sujeito-consumidor
(que é também o aluno-internauta, que paga o curso em EAD, cujo produto oferecido é o
ensino, garantido por um certificado) produzirá os significantes mestres que o
representarão. Disso decorre que todos que se encontram nessa mesma situação passam
a ter a mesma opinião, cujo efeito é o da identificação. Acreditando expressar a “sua”
opinião, o professor-aluno reproduz uma opinião coletiva, construída discursivamente e
tida como “verdadeira”. Até porque todos “pertencem” a um mesmo grupo, “logo” ter a
mesma opinião é mais do que esperado, efeito de sentido das comunidades virtuais. Esse
modo de subjetivação que não promove a singularidade, próprio da sociedade pósmoderna de consumo, é efeito justamente da visão proioncêntrica, que tem na mercadoria
o elemento central; a consequência, em termos gerais, é a produção de sujeitos cada vez
mais semelhantes, tal qual mercadorias, produzidas em série para serem consumidas e
descartadas em série. Isso é “o que faz a sociedade de consumo”, como diz Orlandi (2012,
p. 221), “com o indivíduo: perda de singularidade, de criatividade, de imaginação, a

consciência de si”.

Considerações Finais
Partindo-se do princípio de que o sujeito “não está dado, mas se constitui nos
dados da experiência, no contato com os acontecimentos” (MANSANO, 2009), a
heterogeneidade do sujeito-professor em situação de educação a distância é um reflexo
desse momento histórico pelo qual passa o ambiente escolar de virtualização dos sujeitos
pela mediação tecnológica do processo de ensino e aprendizagem. Resultado dessa
confluência de acontecimentos em que se entrecruzam experiências conhecidas, porque
já vividas, e experiências em construção, proporcionadas pelos recursos tecnológicos
utilizados na educação, o sujeito-professor tampouco é um sujeito acabado que tem
adicionadas a uma suposta “essência” características que o classificariam como “a” ou
“b”. Nessa perspectiva, não se pode pensar numa identidade fixa e imutável, mas numa
arena de vozes em que ora algumas delas são mais fortemente ouvidas, ora aquelas que
estavam abafadas se fazem ouvir, mesmo que à revelia do sujeito, conferindo-lhe
contornos mais ou menos estáveis, conforme as forças atuantes sobre elas.
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Resumo:
O presente trabalho objetiva apresentar as articulações da psicanálise freudo-lacaniana e da
análise de discurso pecheuxtiana enquanto métodos de pesquisa. Também apresentaremos que a
psicanálise freudo-lacaniana e análise de discurso pecheuxtiana possuem em comum a filiação
ao paradigma indiciário, postulado por Ginzburg (2016). Contrapondo-se ao paradigma
positivista, galileano, marcado pela objetividade, linearidade, quantificação e produção de
sentidos únicos e generalizáveis, o paradigma indiciário caracteriza-se por fornecer subsídios
teórico-metodológicos que permitem ao pesquisador se deter no que é ímpar em seu estudo.
Entendemos que a Análise de Discurso de Matriz Francesa e a Psicanálise freudo-lacaniana
pode contribuir também com a área da Educação Escolar, em especial no que se refere a
possibilidades de escutas atentas e argutas, capazes de escutar o não-dito, os silêncios e
silenciamentos, bem como os dizeres que, aparentemente, podem ser marginais e não ter
importância.
Palavras-chave: Análise de discurso; Psicanálise; Metodologia.

Considerações iniciais
Neste artigo, temos o objetivo de apresentar as articulações da psicanálise freudolacaniana e da análise de discurso pecheuxtiana enquanto métodos de pesquisa. Também
apresentaremos que a psicanálise freudo-lacaniana e análise de discurso pecheuxtiana
possuem em comum a filiação ao paradigma indiciário, postulado por Ginzburg (2016).
Para atingirmos nosso objetivo, apresentaremos aspectos metodológicos de
pesquisa de mestrado em andamento intitulada Os discursos sobre laços de família e a
escola: o que os estudantes tem a dizer?A referida pesquisa está sendo embasada na
psicanálise freudo-lacaniana com contribuições da análise de discurso pecheuxtiana.
A escolha da psicanálise como embasamento teórico foi realizada devido ao
aprofundamento que apresenta sobre os fenômenos e rompimento com um dualismo entre
mente e corpo, além do olhar aprofundado aos aspectos da civilização humana de modo
a romper com visões que não consideram os sujeitos em sua singularidade.

A contribuição da análise de discurso pecheuxtiana ocorreu tendo em vista que o
discurso é seu objeto de estudo, além disso, os preceitos de recorte e sequência discursiva
foram utilizados nas análises em andamento. Os referidos preceitos serão apresentados
com mais vagar no decorrer deste trabalho,
Assim, efetuadas estas considerações, seguiremos com nosso trabalho.

O paradigma indiciário
Destacamos, inicialmente, que um paradigma corresponde a um princípio
regulador de teorias. O paradigma indiciário, proposto por Ginzburg (2016), contrapõese ao paradigma positivista, galileano, marcado pela objetividade, linearidade,
quantificação e produção de sentidos únicos e generalizáveis. O referido paradigma se
caracteriza por fornecer subsídios teórico-metodológicos que permitem ao pesquisador
deter-se no singular, no que é ímpar em seu estudo.
Ginzburg (2016) postulou o paradigma indiciário a partir dos estudos de um crítico
de arte chamado Morelli (1972 apud GINZBURG, 2016) que identificava a autenticidade
de obras por meio de pormenores das pinturas como: orelhas, dedos, unhas, entre outros
detalhes despercebidos, mas sempre em relação a obra em conjunto. Esses traços
marginais foram entendidos como sendo características individuais do artista, tão
peculiares, que fugiam do controle e transcendiam ao movimento estético cultural ao qual
o artista se filiava.
Foi efetuada relação do método com o de Sherlock Holmes, personagem criado
pelo autor Arthur Conan Doyle (1969 apud GINZBURG, 2016) e do método de Freud
(1914 apud GINZBURG, 2016), em que as pistas seriam indícios para uma verdade. No
caso da Psicanálise freudo-lacaniana, o objeto de pesquisa é o inconsciente e da Análise
de Discurso de Matriz Francesa, o discurso, sendo que, nesses dois campos, não é possível
para o pesquisador entrar em contato direto com os seus objetos de investigação enquanto
objetos da realidade.
O que lhe é possível é a análise de seus efeitos, quais sejam: formações do
inconsciente e formações discursivas, presentes na materialidade linguística. Os efeitos
do inconsciente ou do discurso, presentes na materialidade linguística, tais como lapsus,
atos falhos, trocas linguísticas, repetições e-ou as formações discursivas, nas quais o

sujeito se inscreve, são escutados e interpretados pelo analista, cujas interpretações estão
sempre em aberto, pois os sentidos são incompletos e estão em constante movimento,
uma vez que são produzidos a partir de diferentes posições que o sujeito pode ocupar.
Portanto, o paradigma indiciário engloba teorias que buscam analisar um
fenômeno a partir de indícios geralmente imperceptíveis e negligenciados. Tais
pormenores, por vezes considerados triviais, podem ser a chave na resolução de uma
questão visto que constituem pistas que nos ajudam em seu desvelamento (GINZBURG,
2016).

Psicanálise freudo-lacaniana e Análise de discurso de Pêcheux: Aproximações
Começamos por destacar a primeira marca do pensamento psicanalítico que é a
determinação do inconsciente ao estudar os fenômenos humanos. Laureano (2008)
comentou que a teoria lacaniana é uma elaboração, a partir do pensamento freudiano e
saussuriano, em que foi postulado o inconsciente estruturado como uma linguagem, no
qual signo é o significante (imagem acústica) e significado (conceito). A a relação entre
significante/significado não é fixa e há uma primazia do significante em relação ao
significado.
Quando o sujeito não consegue se identificar e se subjetivar no discurso, quando
há um não-sentido é que o inconsciente está se manifestando. Sobre o inconsciente vale
destacar:
O sentido inconsciente não é algo profundo, acessível apenas a quem tenha a
chave iniciática de seu funcionamento, mas ele se dá na superfície sem
profundidade, mas nas articulações entre significantes. Ele não consiste em
significados, mas em posições significantes. (DUNKER; PAULON; MILÁNRAMOS, 2017, p. 93).

Portanto, estudar o inconsciente, não consiste em buscar algo oculto e inacessível,
mas escutar manifestações em nosso cotidiano, que fogem de um sentido para o sujeito,
algo que irrompe.
Dunker, Paulon e Milán-Ramos (2017) ao comentarem a obra freudiana,
destacaram que a psicanálise foi definida como uma teoria, método de tratamento e de
investigação. Em sua intenção inicial corresponde a uma experiência de fala em contexto
de tratamento, mas também corresponde a uma prática, método, ética e também a um

discurso. Vale destacar que Lacan (2003) mencionou uma psicanálise em extensão, que
corresponde a presentificação da psicanálise no mundo para além do contexto clínico.
Vale destacar o conceito de transferência, Soler (2016) nos ensinou que é um laço
em que o paciente endereça sua fala ao analista quando o coloca em um lugar de sujeito
de suposto saber e que não corresponde a uma relação dual, intersubjetiva. A transferência
atua como um terceiro nessa relação que vai mediar e permitir o trabalho de análise,
corresponde a um laço do desejo do analisante com o desejo do analista. O que
principalmente nos interessa no presente trabalho, é que Lacan (2005a) nos ensinou que
não é apenas em um contexto de análise que ocorre a transferência, mas ela está presente
nas diversas relações e a esta transferência ele nomeou de selvagem.
Então, considerado a transferência como presente nas diversas relações para além
da analítica, Voltolini (2011) afirmou de modo simples e claro que a transferência é um
processo que faz com que dada pessoa funcione para nós de acordo com uma suposição
que fazemos dela, mais do que por seus atos e discursos. Posteriormente, discorreremos
sobre a consideração do processo de transferência nas entrevistas para pesquisa.
Sobre a Análise do discurso, Assolini (2003) destacou que estudar o discurso não
corresponde a estudar seu conteúdo, e sim seu funcionamento. Orlandi (2015), ensinounos que a Análise do discurso possui a psicanálise como uma de suas filiações teóricas,
juntamente com o marxismo e a linguística. A contribuição da psicanálise diz respeito ao
deslocamento da noção de homem, trata-se de sujeito assujeitado, ou seja, que não tem
total controle sobre seu dizer.
Soler (2016) ressaltou que cada discurso delimita justamente aquilo que é
recomendado e o que é reprovado por seus assujeitados conforme o lugar que eles se
encontram, esse assujeitamento destacado por ela é ao inconsciente. Já para a análise do
discurso pecheuxtiana, o assujeitamento é à ideologia (ORLANDI, 2015).
Além disso, Dunker, Paulon e Milán-Ramos (2017) afirmaram que o enlace entre
a psicanálise lacaniana e análise de discurso pecheuxtiana se dá por meio da noção de
discurso, nas duas teorias o discurso não é uma unidade, não há confluência entre
enunciado e enunciação. Ou seja, não há total unificação entre o dizer e o que é dito.

Após esta breve apresentação de preceitos básicos das teorias que embasam nosso
artigo, seguiremos para explanação dos aspectos metodológicos, objetivo de nosso
trabalho.

Aspectos metodológicos da pesquisa em Psicanálise com contribuições da Análise do
Discurso
A pesquisa em psicanálise classicamente envolve a fala, a oralidade em primeira
pessoa e em situação de transferência, a partir disso eram construídos casos clínicos.
Assim Freud construiu a psicanálise, a partir de casos que não tinham objetivos a priori
de serem pesquisados para fins científicos. Porém, notamos, inclusive na obra freudiana
e lacaniana, as análises de obras literárias de modo que entendemos ser possível a análise
psicanalítica de textos e de entrevistas transcritas (DUNKER; PAULON; MILÁNRAMOS, 2017).
Destacamos que o manejo na clínica corresponde, inicialmente, em efetuar um
silenciamento de si para tentativa de ocupar o lugar de endereçamento, a uma posição
em que não se coloque como mestre ou orientador de questões. Esse lugar é ocupado
porque o sujeito procura o analista devido às suas queixas e supõe que este saiba sobre
seu sofrimento (NÁSIO, 1999).
Na pesquisa por meio de entrevista semiestruturada em que se tem objetivos
específicos que não o tratamento, isso é invertido já que a entrevista ocorre devido ao
pedido do pesquisador. Assim, o pesquisador não ocupa a priori para o participante o
lugar de suposto saber e se faz necessário um manejo para que haja a efetiva participação
do sujeito (ROSA; DOMINGUES, 2010).
As análises de textos escritos, como por exemplo a análise da transcrição de uma
entrevista, são diferenciadas visto que são depoimentos transcritos a partir de um roteiro
semiestruturado de perguntas, e não de uma fala em associação livre, regra fundamental
do tratamento psicanalítico. Dunker, Paulon e Milán-Ramos (2017) ressaltaram que na
transcrição se tem a passagem de uma temporalidade da fala para a temporalidade da
escrita.
Concordamos com Rosa (2004) que ressaltou que o sujeito do inconsciente se
expressa em todos os enunciados, de modo que atravessa qualquer discurso. Sendo assim,

sua apreensão não se restringe a escuta no contexto clínico, ela pode ser desenvolvida por
meio de entrevistas em depoimentos e em função de um tema específico. Porém, é
enfatizada a importância de se atentar ao modo como as questões serão efetuadas, além
do manejo da transferência
Além disso, Rosa (2004) apontou que a pesquisa em psicanálise se define pela
maneira de formular as questões durante a dita “coleta de dados”. Também ressaltou o
pressuposto de que o participante da pesquisa é um sujeito do inconsciente, desse modo,
a entrevista deve ser manejada de modo a propiciar que o entrevistado se atente para o
seu discurso, e que a vivência como participante possa também funcionar com uma
intervenção.
Tanto a Psicanálise freudo-lacaniana quanto ao Análise do discurso pecheuxtiana
são teorias que também são métodos de pesquisa. Importante aspecto das duas teorias a
ser destacado é a topicalidade, esta é entendida como um pressuposto de que o
pesquisador que identificará questões ideológicas ou inconscientes do discurso, também
sofre as determinações de seu inconsciente e é assujeitado ideologicamente (DUNKER;
PAULON; MILÁN-RAMOS, 2017).
Isso traz implicações de que o sujeito pesquisador necessita efetuar constantes
auto-questionamentos e, se for trabalhar com psicanálise, que esteja de preferência em
processo ou efetuado análise pessoal. Sobre isso, vale destacar o pensamento de Freud
(2006) que recomendou, para o contexto clínico, que o analista tenha efetuado o processo
de análise pessoal, caso contrário:
Cairá facilmente na tentação de projetar para fora algumas das peculiaridades
de sua própria personalidade, que indistintamente percebeu, no campo da
ciência, como teoria validade universal; levará o método psicanalítico ao
descrédito e desencaminhará os inexperientes (FREUD, 2006c, p. 131).

Propomos, então, uma transposição dessa recomendação para a escuta
psicanalítica com fins exclusivamente de pesquisa, como ocorre no contexto acadêmico,
com objetivo de minimizar possíveis projeções.
Quanto as contribuições da Análise de discurso pecheuxtiana, iniciaremos com o
a consideração das condições de produção. Orlandi (2015) destacou que são os sujeitos e
a situação da pesquisa que interferem no que o sujeito nos dirá.

Na pesquisa em psicanálise, vale destacar o laço transferencial como uma
condição de produção. Faz-se necessário considerar e manejar o lugar que o pesquisador
venhar a ocupar para o participante.
Destacamos que o manejo na clínica corresponde, inicialmente, em efetuar um
silenciamento de si para tentativa de ocupar o lugar de endereçamento, a uma posição
em que não se coloque como mestre ou orientador de questões. Esse lugar é ocupado
porque o sujeito procura o analista devido às suas queixas e supõe que este saiba sobre
seu sofrimento (NÁSIO, 1999).
Na pesquisa por meio de entrevista semiestruturada em que se tem objetivos
específicos que não o tratamento, isso é invertido já que a entrevista ocorre devido ao
pedido do pesquisador. Assim, o pesquisador não ocupa a priori para o participante o
lugar de suposto saber e se faz necessário um manejo para que haja a efetiva participação
do sujeito (ROSA; DOMINGUES, 2010).
Outra contribuição para da análise do discurso pecheuxtiana é a noção de corpus.
O corpus corresponde ao material a ser trabalhado na pesquisa, Assolini (2003) destacou
que a delimitação do corpus ocorre com a própria análise e a partir de recorte dos dados
efetuados a partir dos objetivos da pesquisa. Sobre isso, ressaltamos uma citação de
Orlandi (2015):
... a construção do corpus e a análise estão intimamente ligadas: decidir o que
faz parte do corpus já é decidir acerca de propriedades discursivas. Atualmente,
considera-se que a melhor maneira de atender à questão da constituição do
corpus é construir montagens discursivas que obedeçam critérios que decorrem
de princípios teóricos da análise do discurso, face aos objetivos da análise, e
que permitam chegar à sua compreensão (ORLANDI, 2015, p. 62).

Os recortes devem ser estabelecidos tendo como critério os objetivos da pesquisa,
a psicanálise nos ensina a analisar as cadeias significantes onde o sujeito apareceu por
meio de indícios como: atos falhos, repetições, negações, contradições, chistes entre
outras manifestações do inconsciente, assim como sistematizou Bartijotto (2014).
O que Freud (2006) recomendou para a condução de um tratamento, adaptamos
para a escuta no contexto da pesquisa acadêmica e para a leitura das entrevistas
transcritas. Nas palavras do autor:
A técnica, contudo, é muito simples. Como se verá, ela rejeita o emprego de

qualquer expediente especial (mesmo de tomar notas). Consiste simplesmente
em não dirigir o reparo para algo específico e em manter a mesma ‘atenção
uniformemente suspensa’(como a denominei) em face de tudo o que se escuta
(FREUD, 2006, p. 125).

Então, contrariando as análise conteudistas, a leitura do texto das entrevistas
perpassa essa atenção uniformemente suspensa, para depois efetuar relação com os
objetivos da pesquisa. Esse trabalho possibilita a delimitação de recortes que constituiu
nosso corpus. Nesse processo, podemos escolher sequências discursivas de referência que
correspondem a trechos superiores às frases e que conduziram as apresentações das
análises (COURTINE, 1981 apud ASSOLINI; DORNELAS, 2016).
Por fim, recomendamos que os recortes e sequências discursivas de referência
sejam analisados tendo em vista a totalidade de cada entrevista e as condições de
produção delas. Vale destacar que a descrição e análise dos recortes não devem ser
sucessivas, ocorrendo em alternância entre as duas ações diferenciando dos
procedimentos de análise das ciências positivas, assim como nos ensina Pêcheux (2015).

Considerações

Finais

Compartilhamos nosso percurso metodológico de uma pesquisa que está em
andamento, discorremos sobre os pontos em comum das teorias da Análise de Discurso
de Matriz Francesa e a Psicanálise freudo-lacaniana. Ambas teoriam partem do
pressuposto de que o enunciado não se resume a enunciação, além disso, nas referidas
teorias são postuladosnoção de sujeito assujeitado pela ideologia na Análise do discurso
e pelo inconsciente na psicanálise.
Em nossa apresentação, discorremos sobre a psicanálise enquanto método de
pesquisa e as necessárias adequações a serem efetuadas em pesquisas que se valem dela
no contexto acadêmico. A Análise de discurso contribuiu com os preceitos sobre recorte,
sequência discursiva e a noção de condições de produção, sendo que compreendemos que
considerar a transferência é uma condição de produção na pesquisa em psicanálise.
Portanto, entendemos que a Análise de Discurso de Matriz Francesa e a
Psicanálise freudo-lacaniana, ao nos permitir alcançar e conhecer algumas das
singularidades do sujeito, pode contribuir também com a área da Educação Escolar, em

especial no que se refere a possibilidades de escutas atentas e argutas, capazes de escutar
o não-dito, os silêncios e silenciamentos, bem como os dizeres que, aparentemente,
podem ser marginais e não ter importância.
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Resumo:
Neste trabalho nos propomos a entender como sujeitos infames, marginalizados no espaço tópico,
ganham hipervisibilidade na web através da plataforma YouTube e, mais especificamente, a
investigar como os enunciados produzidos por esses sujeitos reverberam na web, analisando como
funcionam as práticas de objetivação/subjetivação que os constituem. Nos orientamos pelo método
de investigação arquegenealógico foucaultiano, mobilizando as noções de discurso, sujeito, poder
e heterotopia. Dentro de uma dispersão, encontramos um vasto arquivo que apresenta certa
regularidade quanto ao modo de atravessamento do poder na vida dos sujeitos infames através do
dispositivo jurídico, do qual selecionamos o vídeo “Morre Diabo – mata a mãe e xinga a imprensa
COMPLETO” que levanta questões interessantes sobre a moral e a ética na era digital.
Palavras-chave: Sujeitos infames; Ciberespaço; Hipervisibilidade.

Considerações iniciais
No espaço virtual os internautas procuram (e encontram) todo tipo de anormalidade,
bizarrice, perversão e violência, substituindo os mercados, feiras e circos dos séculos
passados, sem perder, no entanto, a prática do exercício da curiosidade e a cultura da
diversão. É nessa vitrine virtual que se encontram os sujeitos infames, objetos dessa
pesquisa, os presos que ficaram famosos na internet.
Estamos acostumados a acompanhar crimes nos mais variados meios de
comunicação, a exemplo dos jornais, das rádios, da televisão, das revistas e até mesmo dos
portais de notícias na internet. No entanto, um fenômeno diferente acontece no ciberespaço.
Ao serem vítimas ou autores de crimes, os sujeitos criminosos são entrevistados em canais
de televisão locais, geralmente filiais das grandes emissoras, e essas entrevistas, ao serem
compartilhadas em canais do YouTube, acabam se tornando “fenômenos na internet”, não
pela gravidade dos crimes cometidos, mas por provocarem o riso.
Um homem mata a mãe a facadas e viraliza na internet ao ter sua entrevista
compartilhada e divulgada na plataforma YouTube. Este que pode ser considerado um caso

bárbaro de assassinato, no entanto, chama a atenção pela forma como reverberou no
ciberespaço. O vídeo com mais de três milhões de visualizações tem o título de “Morre
diabo”, frase repetida várias vezes pelo autor do crime no momento da entrevista
direcionada a um dos jornalistas. Esse acontecimento nos chama atenção, não pela
brutalidade, mas pela forma como reverberou na web, pela apropriação do discurso do
assassino pelos internautas que o transformaram em meme1, ressignificando-o. Casos como
esse nos faz questionar como crimes brutais se tornam piadas na internet.
Nessa pesquisa, nos propomos a compreender esse processo. Entendemos que a
fronteira entre o ridículo e a moral, entre o bárbaro e o banal, entre o crime e a comédia,
está se tornando cada vez mais tênue e difícil de separar. Por isso, esses acontecimentos
nos levam a pensar em uma rachadura (ainda não sabemos como isso funciona e nem as
consequências) na estrutura moral/ética da sociedade ocidental.
Dessa forma, nosso objetivo geral é analisar como a WEB, enquanto espaço
heterotópico, promove o deslocamento desses sujeitos infames da invisibilidade à
hipervisibilidade. Mais especificamente objetivamos:
•

Observar como os enunciados produzidos por esses sujeitos reverberam

socialmente dentro do ciberespaço;
•

Investigar as práticas de objetivação/subjetivação que constituem o sujeito

infame criminoso;

Para alcançarmos esses objetivos, buscaremos suporte nos estudos de Michel
Foucault sobre sujeito e poder, dentro das suas contribuições para a Análise do Discurso,
mobilizando, além dos conceitos de discurso, acontecimento e enunciado, que nos ajudam
a compreender o objeto de estudo dessa pesquisa (vídeos do YouTube), enquanto
acontecimento discursivo raro e singular, que reverbera socialmente dentro (e fora) do
espaço heterotópico da web, possibilitando a emergência de enunciados outros em

1

Derivado da palavra mimeme, que significa àquilo que pode ser imitado, o conceito de meme foi criado
por Richard Dawkins (2007) que faz uma proximidade fonética com a ideia de “gene”, construindo a
metáfora de que a repetição faz parte do DNA da cibercultura.

materialidades diversas (comentários, memes, remix etc.). Importam-nos também as noções
de verdade, saber e poder dos estudos foucaultianos. Torna-se ainda necessário trazer à
discussão teórica o conceito de heterotopia na obra foucaultiana para entendermos como a
WEB se constitui como a heterotopia por excelência na contemporaneidade.
O que nos propomos nesse artigo é pensar sobre um fenômeno digital que não é
novo, afinal, a violência, o bizarro e a loucura sempre foram na sociedade ocidental, em
diferentes épocas, formas de entretenimento. Ridicularizar o estranho, o anormal, o corpo
deformado ou supliciar o criminoso são práticas históricas. No entanto, trata-se agora de
analisar como isso acontece no nosso tempo.

Pensando discurso, poder e sujeito com Michel Foucault
O discurso, na obra foucaultiana, é um elemento eminentemente político, visto
como um lugar de luta onde saber e poder se aglutinam – “o discurso não é simplesmente
aquilo que traduz as ou os sistemas de dominação, mas aquilo porque, pelo o que se luta, o
poder do qual nos queremos apoderar” (FOUCALT, 2014b, p. 10). Nessa perspectiva, o
poder não seria um objeto natural, mas uma prática social, instituída historicamente, sua
existência se dá na forma de lutas e processos históricos, atravessando toda a estrutura
social através de micro-poderes, transbordando os limites das classes, do Estado e das suas
formas de controle.
Essa noção difusa do poder nos ajuda a entender sua positividade, proposta por
Foucault na forma de resistência. Com isso, o autor entende que o poder não funciona
apenas em termos de repressão, imposição, obrigação, sendo assim, algo negativo, mas
permite em si o enfrentamento, a oposição. Essa concepção de poder torna-se, então, muito
produtiva, pois não vem na forma de completa submissão aos que “não o têm”; “ele os
investe, passa por eles e através deles; apoia-se neles, do mesmo modo que eles, em sua
luta contra esse poder, apoiam-se por sua vez nos pontos em que ele os alcança”
(FOUCAULT, 1987, p. 30).
É importante destacarmos que, para Foucault, poder e saber estão diretamente
implicados, pois “não há relação de poder sem constituição correlata de um campo de saber,
nem saber que não suponha e não constitua ao mesmo tempo relações de poder”
(FOUCAULT, 1987, p. 31).

Dessa forma, parte-se da hipótese de que toda a sociedade dispõe de meios para
controlar, selecionar, organizar e redistribuir os discursos através de dispositivos
estratégicos de controle. É dentro dessas relações de poder-saber, dos processos e das lutas
que o atravessam, que os sujeitos se constituem e se posicionam discursivamente.
Essa questão do sujeito que, por sua vez, se evidencia na fase genealógica da obra
foucaultiana, é abordada, inicialmente, pela investigação dos saberes que produzem modos
de objetivação do sujeito (biológico, produtivo, econômico etc.), depois por práticas
divisoras que determinam o louco e são, o doente e o sadio, os criminosos e os bons. Assim
o sujeito é colocado ao mesmo tempo em relações de produção, de significação e de poder.
A todos esses modos de objetivação, Foucault propõe a promoção de “novas formas de
subjetividade” e é esse confronto que se instaura entre os mecanismos de poder e as formas
de resistência na sociedade contemporânea.
Essas práticas de constituição do sujeito aparecem na obra foucaultiana de dois
modos: como ele é dado a ver enquanto objeto de saber e pelo modo como ele, uma vez
objetivado por saberes e por poderes, relaciona-se consigo por meio das práticas de si,
técnicas de si e cuidado de si.
É necessário esclarecer o que seria essa cultura do cuidado de si, entendendo que
essas práticas e técnicas, enquanto processos de subjetivação pressupõem uma ação de si
para o outro e de si sobre si mesmo. Além disso, abrangem experiências modificadoras da
existência do indivíduo para transformação do próprio ser sujeito e acesso a uma verdade
sobre si, com a finalidade de “estabelecer para si um modo de vida ético, belo brilhante e
heroico”. Com isso, queremos dizer que essas ações não estão dissociadas de uma moral e
não é menos diferente, de uma moral a outra, de um sistema de valores, regras e proibições
(FOUCAULT, 2017).
A questão da moral, por sua vez, de acordo com o autor, é concebida como um
“conjunto de valores e regras de ação proposta aos indivíduos e aos grupos por intermédio
de aparelhos prescritivos diversos, como podem ser a família, as instituições educativas, as
Igrejas etc.” (p. 32). Essas regras, de acordo com o autor, podem ser explícitas, na forma
de doutrinas, por exemplo, ou difusas, formando um “jogo complexo” com elementos
contraditórios, permitindo, assim, certos pontos de fuga. É esse jogo complexo que nos
parece envolver a série de acontecimentos que compõem o objeto desse artigo, pois tende

a considerar na sociedade ocidental, certos tipos de condutas e comportamentos, “amorais”,
passíveis de punição, sendo, portanto, condenáveis, “mal vistos”, destituídos de honradez,
infames, mas que no espaço virtual, servem de entretenimento e diversão.
Nesse contexto, inserimos o YouTube, a maior plataforma de compartilhamento de
vídeos do mundo, com mais de um bilhão de usuários, um elemento importante do
ciberespaço que contribui para a propagação de memes e a criação de entretenimento. Nesta
plataforma, nasceram os youtubers, também conhecidos no mercado como influenciadores
digitais, produtores de conteúdo digital que hoje ganharam o status de celebridades. Hoje
o YouTube se tornou uma grande vitrine onde famosos e infames disputam visualizações,
na qual os usuários se tornaram protagonistas, os indivíduos se tornaram sujeitos e buscam
subjetivar-se através de técnicas de si, ao mesmo tempo que buscam enquadrar-se num
sistema rigoroso de censura que os objetiva. É nesse espaço que circulam os vídeos a serem
analisados nessa pesquisa. Compartilhados inadvertidamente e em diferentes versões
reverberando na heterotopia da web na forma de comentário e, principalmente, na forma
de memes.
O conceito de heterotopia na obra foucaultiana se refere a contra-lugares que se
relacionam com todos os outros, “de uma forma que neutraliza, secunda ou inverte a rede
de relações por si designadas, espelhadas e refletidas” (FOUCAULT, 2013, p. 80),
contradizendo-os ao mesmo tempo em que se associa a eles. Com isso o autor entende que
existem lugares que estão na realidade, mas não compactuam com ela, são lugares que
podemos apontar no mapa, espaços que podemos entrar, mas que não funcionam com as
mesmas regras da sociedade tópica.
A internet é um lugar sem lugar, que está no espaço virtual, mas não em oposição
a realidade, como fuga ou ilusão, não é uma irrealidade, pelo contrário, podemos dizer que
sua base é o próprio espelho, a heterotopia do momentum que nos revela lá noutro lugar,
na virtualidade, o nosso lugar, a nossa realidade.

O sujeito infame criminoso na heterotopia da web
Produto de uma reportagem veiculada pela filial da Rede Bandeirantes de televisão
no Paraná, o vídeo, intitulado Morre diabo – Mata a mãe e xinga imprensa - COMPLETO,
foi publicado pela primeira vez no YouTube no dia 19 de novembro de 2010 pelo canal

Lucas Vaz Fido. Emílio Rocha, 33 anos, usuário de crack e cocaína, com um histórico de
problemas mentais, mata a mãe na cozinha de casa a facadas. Ao ser preso, foi abordado
por jornalistas ainda na delegacia, entre eles estava Bruno Henrique do programa Boa tarde
Paraná, onde a reportagem foi divulgada. Emilio se recusou a falar e insultou todos os
jornalistas que tentavam realizar a entrevista. Abaixo, a transcrição do vídeo.

VÍDEO I
Morre diabo – Mata a mãe e xinga imprensa - COMPLETO

Emílio Rocha: Meu único direito é ficar calado, não quero falar com bandeirantes, com ninguém
na frente das câmeras, tá bom?
Jornalista: Por que que você matou sua mãe, rapaz?
Emilio Rocha: Não interessa pra você, palhaço! Falô, maluco?! Eu gosto da câmera, o microfone
pra mim é tudo! Mas pra você... Eu não quero falar com você! Ah, morre diabo!
Outro jornalista: Fala aqui pra gente então...
Emílio Rocha: Tô falando, num tô falando?! Então morre, diabo!
Outro jornalista: O que que aconteceu lá, ein? Ela estava usando seus cartões de crédito?
Emilio Rocha: Não interessa, não interessa! Isso é problema meu! Eu quero que você se foda, seu
filho duma puta! Tá me ouvindo? É pra gravar? Gravou então! Vocês se foda!

A reação e resposta do delituoso, ao ser entrevistado, surpreende o internauta, pois
não corresponde ao comportamento esperado, mesmo para um criminoso, em uma
entrevista televisiva, gerando, assim, o riso e popularizando a imagem desse sujeito infame
na web, tornando esse vídeo um acontecimento no ciberespaço.
É importante destacar que para Emilio Rocha essa visibilidade só foi possível a
partir do encontro com o poder, que se deu pela transgressão da lei. Podemos observar

nesse contexto a atuação do dispositivo jurídico com técnicas específicas (e amplas) de
atuação através das leis, da polícia e de organizações arquitetônicas como a delegacia e a
prisão, que subjetivam esse sujeito enquanto homicida, criminoso. Por outro lado, vemos
também a atuação da mídia, que expõe esse sujeito, o torna visível, tirando-o da infâmia,
apresentando-o do ponto de vista em que ele deve ser visto, como criminoso. No entanto,
é na web que o sujeito ganha uma hipervisibilidade e encontra um espaço propício para
promover novas formas de subjetividade. Essa convergência entre mídias televisiva e
digital, que potencializa essa exposição do sujeito infame, alcançando um número muito
maior de “espectadores”, nesse caso, mais de três milhões, o que não seria possível apenas
com uma única transmissão televisiva.
Lembramos que, enquanto acontecimento enunciativo, ele possui uma
materialidade repetível, podendo sempre ser retomado, jamais definitivo, mas modificável.
No YouTube, isso acontece na forma de likes/deslikes e nos comentários.
Ao aplicar o princípio de regularidade e dispersão do método arqueológico,
conseguimos reunimos os comentários que revelam, por parte dos internautas, um conflito
moral em que contraditoriamente eles apreciam e condenam o assassino:

A própria estrutura linguística dos enunciados nos dá indicações de ideias
contraditórias como o uso da conjunção adversativa mas e do advérbio de modo mesmo:
“A mãe dele pode ter morrido, mas esse meme será eterno”; “é triste e engraçado ao mesmo
tempo”. Nesses comentários temos um riso amargo e inquieto que coloca o sujeito em duas

posições diferentes, contraditórias entre si. Há o reconhecimento de que se trata de um
crime hediondo, de uma tragédia, ainda assim, mesmo havendo até mesmo certo lamentem
(“Nossa.... muito triste por ele ser um psicopata e ter matado a mãe...”) não reagem da
maneira esperada, da maneira “correta”, aquela que a ordem moral lhes exige.
De acordo com Foucault (1987), é justo que o criminoso desperte o sentimento
de revolta da população que deseja sua punição, principalmente tratando-se de um crime
hediondo, cuja prática violenta é de gravidade acentuada, ferindo valores morais legítimos
da sociedade. Entretanto, o que observamos nesse caso é uma reação inversa por parte da
população representada pelos internautas. Mesmo reconhecendo a gravidade do crime, gera
o riso. Assim, ainda que reconheçam e condenem o assassinato, confessam que aquela
situação, por mais que seja contraditório, faz rir. Isso pode ser observado em enunciados
como: tá certo que o assunto em questão é muito sério...; esse aí devia ir e po inferno...;
eu sei que é errado... que Deus me perdoe.
Através desses comentários observamos que os valores morais ficam estremecidos
mediante ao deleite da comédia, ao espetáculo do sujeito transgressor. Isso coloca em
cheque, não apenas os princípios da moralidade da sociedade ocidental (respeito,
solidariedade, bondade etc.) como também a problemática da ética (honestidade, justeza
de caráter, bom cidadão, etc.) pela qual o indivíduo se transforma e constrói para si seu
próprio código moral, possibilitando a emergência de enunciados como: a mãe dele pode
ter morrido, mas esse meme será eterno.

Considerações finais
Na seleção do corpus, observamos a atuação do dispositivo jurídico, que diz
respeito a todo um aparato da justiça penal, criado e constantemente rearranjado para dar
conta de questões referentes aos infratores da lei. Mapeamos assim algumas das técnicas
que constituem o sujeito criminoso, identificando os elementos que lhe criam uma
identidade infratora, para a qual se dirigem estratégias específicas de governo da conduta
e da punição do corpo.
De acordo com Foucault (1987, p. 110), “efetivamente a infração lança o indivíduo
contra todo o corpo social” a sociedade teria, assim, o direito de puni-lo, consistindo numa
luta desigual, pois de um só lado há todas as forças, todo o poder e todos os direitos. Esse

“formidável direito de punir”, como afirma o autor se dá pelo fato de o infrator torna-se
um inimigo comum da sociedade: “até mesmo pior que um inimigo, é um traidor, pois ele
desfere seus golpes dentro da sociedade” (p. 110). É nesse sentido que identificamos uma
brecha no dispositivo, pois nos casos apresentados, os delinquentes, transgressores,
violadores da lei, não provocam a asco, o repúdio, mas sim o riso, divertimento e até mesmo
certa empatia.
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Resumo:
O presente trabalho trata-se de um estudo analítico, por meio de uma abordagem discursiva,
cujo objetivo é a identificação e a reflexão das maneiras pelas quais as relações de poder,
associadas à problemática da identidade nacional, são representadas no livro <Bom dia,
camaradas>, do autor angolano Ondjaki. Para tanto, tomamos como fundamentação teórica os
postulados de pensadores como Foucault (2014), Bourdieu (1989), Maingueneau (2016) e Hall
(2014). A hipótese de trabalho é a de que a obra em investigação se constitui como uma atividade
discursiva, geradora de significados identitários, cuja análise permitiria desvelar o
funcionamento das relações de poder/saber, do poder disciplinar e do poder simbólico, em seus
possíveis vínculos com as questões identitárias que permeiam uma determinada comunidade,
representada no livro.
Palavras-chave: Relações de poder; Identidade nacional; Bom dia, camaradas.

Considerações iniciais
O presente artigo deriva de uma pesquisa de especialização que tem como objetivo
central a análise da representação ficcional do funcionamento das relações de poder,
disciplinar e simbólico, na obra Bom dia, camaradas, de Ondjaki. Além disso, buscamos
compreender como tais relações de poder podem estar relacionadas com questões de
identificação nacional. Nesse sentido, a fundamentação teórica adotada engloba a
constituição da literatura como objeto discursivo (MAINGUENEAU, 2016), os conceitos
de poder disciplinar (FOUCAULT, 2014) e simbólico (BOURDIEU, 1989) e, ainda, a
concepção de identidade nacional (HALL, 2014).
Bom dia, camaradas é um romance, catalogado como infantojuvenil, do angolano
Ondjaki, que retrata, pela perspectiva de uma criança, o cotidiano de um país vivendo as
tensões de uma guerra civil pós-independência. O protagonista, que não é identificado
por um nome, aparentemente de classe média, narra, com inocência e curiosidade
tipicamente infantis, a sua vivência escolar, com os professores cubanos que auxiliam a

reconstrução de Angola, entremeada por fatos de relevância política e social, narrados
enviesadamente, que passam despercebidos como fatos históricos aos olhos do garoto.
A obra literária, de acordo com Maingueneau (2016), quando tomada como objeto
de uma análise discursiva, deve ser tomada de maneira que se assimile os enunciados
através dos atos sociais que os amparam. Para este autor, alguns aspectos são relevantes
para a configuração do texto literário como unidade discursiva: 1) a literatura não está
excluída das inúmeras dimensões da discursividade; 2) a linguística se configura como
uma ferramenta investigativa que tem como papel elaborar perspectivas em que a intuição
não é satisfatória para uma projeção (MAINGUENEAU, 2016).
Dessa forma, a análise dos discursos literários busca a demarcação de situações
em que estão dispostas as diversas possibilidades de leitura que a obra propicia. Isto quer
dizer que ao se conceber a literatura como uma manifestação discursiva rejeita-se a crença
na obra literária desvinculada do mundo exterior.

Os poderes (disciplinar e simbólico)
O poder, em Foucault, é visto como um mecanismo de funcionamento horizontal
e não vertical, o que implica no fato de que toda relação social se torna necessariamente
uma relação de poder. De acordo com o filósofo, durante a Época Clássica, o corpo foi
descoberto como objeto e alvo de poder, permitindo a realização de uma constante
submissão deste a “uma relação de docilidade-utilidade”, a qual denomina-se disciplina
(FOUCAULT, 2014, p. 135). O poder disciplinar configura-se, então, como um processo
capaz de separar os corpos e, ao mesmo tempo, integrá-los como forças úteis a fim de se
obter um conjunto eficiente. Essa modalidade de poder infiltrou-se entre todas as outras,
intermediando-as e interligando-as entre si, tornando possível a condução dos efeitos de
poder até os extremos mais capilarizados e tênues (FOUCAULT, 2014).
Visto por Bourdieu, o poder se constitui simbolicamente, fazendo com que seja
necessário “descobri-lo onde ele se faz ver menos, onde ele é mais completamente
ignorado”. Dessa forma, ele pode ser operado com a conivência daqueles que preferem
ignorar o fato de estarem sujeitos a ele, assim como o de que o exercem. Portanto,
ferramentas de conhecimento e de construção do mundo, tais como a língua, os mitos, a

arte, dentre outros, funcionam socialmente como formas simbólicas de exercício de um
poder de construção da realidade (BOURDIEU, 1989).
O movimento de aproximação destes dois postulados sobre o poder tem de ser
feito cautelosamente, pois há diferenças teóricas e metodológicas entre os dois pensadores
que impedem uma simples superposição destas noções.
No entanto, como faz Tiago Rosa (2017, p. 10), é possível compreender os
poderes (simbólico e disciplinar) como uma estrutura de relações sociais, que se
apresentam como natural aos atores da sociedade (os dominados e os dominantes) e “que
distribui os indivíduos em posições hierarquizadas definindo acessos desiguais a recursos
sociais estratégicos”. O poder, entendido como essa estrutura, surge como um fenômeno
invisível e permanente, dificilmente apreendido uma vez que os valores dominantes,
tornados legítimos pela valorização simbólica e pelo funcionamento da disciplina, são
tratados como os únicos possíveis.

A identidade nacional
A identidade nacional, de acordo com Hall (2014), é construída por meio de
estratégias discursivas, como a narrativa da nação, a ênfase às origens e a invenção da
tradição. A primeira consiste no fornecimento de símbolos, com base em histórias e
estórias repassadas entre as gerações, as quais representam e dão sentido a um povo. A
segunda tem como objetivo dar continuidade a uma tradição nacional, por meio do
enfoque em suas origens. Por fim, a última das estratégias apontadas pelo teórico referese à repetição de um discurso que simula a antiguidade de determinadas práticas que
podem ser, na verdade, recentes e injustificáveis.
Dentro das abordagens discursivas, a identidade é compreendida como uma
construção discursiva inserida em um dado contexto histórico, assumindo um sentido
“nos discursos sociais em que é produzida, assim como mostra sua indissociável relação
com a história” (BARACUHY, 2010, p. 171). A identidade, assim, “integra, ao mesmo
tempo que decorre de,as relações discursivas” (FERNANDES, 2008, p. 35) e, por esta
sua construção discursiva, não pode ser fixa.
As identidades, compreendidas desta maneira, resultam “das posições do sujeito
nos discursos” (FERNANDES, 2008, p. 32) e são tão heterogêneas como são

heterogêneos os sujeitos discursivos. Some-se a isto o entendimento de que “os sujeitos
são sociais e os sentidos são históricos” (GREGOLIN, 2007, p. 17) para vermos que as
batalhas em torno dos aspectos identitários são exteriorizadas por meio de confrontos
discursivos. Para Gregolin, Foucault já enxergava a microfísica do poder nesses
movimentos, vendo uma luta infindável pelo estabelecimento de verdades através dos
micropoderes espalhados por todos os campos sociais. Assim, as identidades se
constituem como “relatividades estabelecidas pelos jogos desses micropoderes”
(GREGOLIN, 2007, p. 17).

Análise dos dados
A disciplina se constitui, de acordo com Foucault (2014), por estratégias que
tornam possível o controle minucioso das operações do corpo, realizando,
constantemente, a submissão de suas forças e impondo-lhes uma situação de
docilidade/utilidade. Como afirma Foucault (2014, p. 134), “é dócil um corpo que pode
ser submetido, que pode ser utilizado, que pode ser transformado e aperfeiçoado”, tal qual
pode ser percebido no seguinte trecho de Bom dia, camaradas:
Os professores escolhiam dois monitores por disciplina, o que primeiro
gostámos porque era assim uma espécie de segundo cargo (por causa do
delegado de turma), mas depois não gostámos muito porque para ser monitor
había que ayudar a los compañeros menos capacitados [...] mas o mais chato
era que tinha mesmo que se fazer os trabalhos de casa porque era o monitor
que controlava isso no início da aula (ONDJAKI, 2014, p. 16).

Bourdieu (1989) ajuda a explicarmos o fato dessa ordem não ser transgredida e
desrespeitada, fazendo com que as condições de injustiça sejam aceitas como algo natural:
há a atuação de um poder que se configura como um construtor da realidade,
transformando o modo de ver e agir dos sujeitos, o poder simbólico. Esse poder é exercido
pelo que o autor chama de “instrumentos estruturados e estruturantes de comunicação e
de conhecimento” (BOURDIEU, 1989, p. 11). Na obra em análise, é possível perceber
uma instituição de comunicação funcionando claramente como um “instrumento
estruturado e estruturante” no momento em que o protagonista é convidado a fazer uma
homenagem aos trabalhadores, na rádio nacional, no dia primeiro de maio, juntamente
com outras crianças:

Quando eu ia tirar o meu papel com as coisas que tinha escrito, a Paula
explicou-me que não era necessário porque já tínhamos ali uma folha da
redação com os textos de cada um. Até foi mais fácil porque aquilo já vinha
batido à máquina e tudo [...]
__ Como é que foi? Leste a tua mensagem?
__ Afinal não foi preciso, mãe.
__ Não?
__ Não, eles tinham um papel lá da Rádio, com carimbo e tudo, já tinha lá as
mensagens de cada um. Eu li uma e eles leram as outras (ONDJAKI, 2014, p.
34-35).

No trecho fica implícito que a emissora de rádio está sujeita às restrições impostas
pelo governo autoritário, já que esta é uma rádio estatal e que perpetua esse controle ao
definir o que deve ser dito pelas crianças em uma mensagem que seria transmitida à classe
trabalhadora do país. Note-se o simbolismo da coerção ocorrer justamente em uma
efeméride destinada aos trabalhadores.
Além da rádio estatal, também a instituição escolar, como um espaço detentor de
conhecimento, cumpre o papel de colaborar com a manutenção do processo disciplinar:

Antes de começar a aula, o camarada professor disse que a mulher dele estava
muito triste porque os alunos tinham sido indisciplinados, e que num país em
reconstrução era preciso muita disciplina. Ele também falou do camarada Che
Guevara, falou da disciplina e que nós tínhamos que nos portar bem para que
as coisas funcionassem bem no nosso país [...] No intervalo, a Petra foi dizer
ao Cláudio que eles tinham de pedir desculpas na camarada professora, porque
ela era muito boa, era cubana e estava em Angola para nos ajudar (ONDJAKI,
2014, p. 15).

Assim como a postura física, o portar-se e comportar-se <bem> que se vê acima,
compreendidos como uma docilização dos corpos dos alunos angolanos, o
posicionamento dos indivíduos possui grande relevância na disciplina, pelo fato de que
nela os membros são intercambiáveis, de modo que cada um se define por sua disposição
na série a qual pertence. Isso equivale a dizer que a disciplina “individualiza os corpos
por uma localização que não os implanta, mas os distribui e os faz circular numa rede de
relações” (FOUCAULT, 2014, p. 143). Nesse caso, temos na instituição escolar um dos
exemplos mais claros de seu funcionamento.

No segundo tempo a professora Sara explicou que o camarada inspetor ia fazer
a visita-surpresa nos próximos dias, que eles não sabiam quando, mas que
estava quase a acontecer. Explicou-nos tudo outra vez, como devíamos

cumprimentar, que não devíamos fazer barulho, pediu até para virmos
penteados, claro que isso era mais para o Gerson e o Bruno que nunca se
penteavam [...] e raramente tomavam banho, isso devia ser verdade porque se
notava pelo cheiro, tanto que ninguém gostava de sentar com eles (ONDJAKI,
2014, p. 28).

No trecho supracitado, assim como em outros momentos da obra, é possível
perceber a escola como uma instituição disciplinar, que transforma os indivíduos em
corpos dóceis, também por meio do exercício de um poder simbólico, que estrutura
hierarquicamente as funções dos atores sociais: alunos, professores cubanos, inspetor etc.
Durante a passagem do livro, na qual os alunos estão sendo instruídos a como se portarem
na presença do “camarada inspetor”, uma aluna é repreendida por questionar “como é que
a visita do camarada inspetor ia ser surpresa se nós já sabíamos que ele vinha”
(ONDJAKI, 2014, p. 29).
A docilização dos corpos atinge uma dimensão que ultrapassa os limites da escola,
sendo transportada para todos os aspectos da vida social. A disciplinarização, que,
inclusive, censura questionamentos, estende-se para além do universo escolar em
benefício da manutenção de uma ordem que privilegia determinado(s) grupo(s) em
detrimento de outro(s), como vemos na seguinte passagem:
__ Podemos ficar já aqui não? Ela.
__ Não, aqui não podemos, tia... Vamos lá mais para o pé da rotunda.
__ Mas não podemos ficar aqui, nesta praia tão “verzul”? ela sorriu para mim.
__ Não tia, aqui não se pode. Esta praia tão verzul é dos soviéticos.
__ Dos soviéticos?! Esta praia é dos angolanos!
__ Sim, mas não foi isso que eu quis dizer... É que só os soviéticos podem
tomar banho nesta praia. Vê aqueles militares ali nas pontas?
__ Vejo sim...
__ Eles estão a guardar a praia enquanto outros soviéticos estão lá a tomar
banho. Não vale a pena ir lá que eles são muito maldispostos.
__ Mas porquê que essa praia é dos soviéticos? agora sim, ela estava mesmo
espantada.
__ Não sei, não sei mesmo. Se calhar, nós também devíamos ter uma praia só
de angolanos lá na União Soviética… (ONDJAKI, 2014, p. 53).

No trecho, a tia do personagem, que veio de Portugal para uma visita, estranha o
privilégio de uma praia exclusiva dado aos soviéticos. O menino, por sua vez, naturaliza
o privilégio ao imaginar que há uma reciprocidade entre as nações.
Sem que se pretenda tratar as identidades nacionais como algo fixo, é possível
pensar que em Bom dia, camaradas há um embate entre as identidades angolana, cubana

e soviética, tomadas como posições discursivas. Há um confronto entre o discurso de
disciplina dos professores cubanos, o qual mistura a disciplina escolar com a disciplina
social exigida para a reconstrução do país e o discurso <indisciplinar> dos alunos
cubanos, crianças que só se preocupam com suas questões e problemas infantis.
A passagem sobre a praia dos soviéticos ilustra o fato de que as batalhas
identitárias se dão por meio de confrontos discursivos. Algo disciplinado e docilizado
pela escola, assim como por outras instituições, tal como a rádio estatal, o menino,
personagem principal, naturaliza o privilégio soviético de acesso exclusivo para a praia
“tão verzul”: o que seria geograficamente angolano torna-se simbolicamente soviético,
em uma verdade estabelecida através da microfísica do poder.
Portanto, parece possível apreender em Bom dia, camaradas uma representação
do funcionamento do poder disciplinar e do poder simbólico, dentro das múltiplas
dimensões das atividades discursivas que geram posições-sujeito e/ou identidades
nacionais, estabelecidas em estruturas invisibilizadas de poder e exclusão. Como salienta
Rosa (2017, p. 11), “o tipo de poder que observamos a partir dessa perspectiva não produz
ameaças, mas o convencimento e a submissão simbólica ao estado atual das coisas”. Por
isso a importância teórica de Bourdieu e Foucault: é preciso desvelar o poder que age
sutil e cotidianamente, que molda sistemática e detalhadamente as vontades e as ações
dos atores sociais.

Considerações Finais
O presente trabalho refletiu sobre a representação do poder disciplinar e do poder
simbólico, associados às questões de identidade nacional, vista como integrante do sujeito
discursivo, na obra Bom dia, camaradas. Esta análise do romance evidenciou que, como
já fora apontado por Maingueneau (2016), as obras literárias assumem para si os
problemas políticos, econômicos e sociais que configuram suas condições de produção:
as tensas – ainda que narradas de forma divertida – relações e embates entre os alunos
angolanos e professores cubanos em um país que se reconstrói em meio a uma guerra
civil ocorrida após uma sangrenta luta de independência da Angola colonializada.
A obra de Ondjaki nos permite compreender a literatura como uma representação
do funcionamento de um poder que não existe enquanto coisa, mas como mecanismo que

se faz presente, por meio de uma espécie de regime de verdade, nas mais diversas relações
sociais. Assim, o estudo também permitiu refletir que as lutas discursivas que giram em
torno do poder tem como objetivo a imposição de uma lei de verdade que torna primordial
reconhecer-se e, ao mesmo tempo, ser reconhecido, transformando indivíduos em sujeitos
(GREGOLIN, 2007) por conceder-lhes uma identidade que proporcione um efeito de
pertencimento mútuo, a identidade nacional.
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Resumo:
Este artigo propõe um estudo baseado no percurso gerativo dos sentidos, base da apreensão da
semiótica discursiva desenvolvida por Algirdas Julien Greimas, para analisar a cobertura do
caso Jaycee Lee. A menina americana Jaycee foi raptada aos 11 anos de idade, em 1991, e
permaneceu em cativeiro até os 29, perfazendo um dos mais longos sequestros da história
americana, o que gerou intensa cobertura midiática. Tal análise se presta a demonstrar como as
técnicas jornalísticas empregadas pela BBC na cobertura se equilibram entre o relato objetivo
dos fatos e os elementos enunciativos que tencionaram o leitor desde o improvável momento em
que se descobriu que a vítima estava viva.
Palavras-chave: Percurso gerativo; Semiótica; Quadrado semiótico.

Introdução
Um dos sequestros internacionais mais longos e comentados da última década pela
imprensa norte-americana é objeto da presente análise linguística, que toma por base os
postulados do semioticista lituano Algirdas Julien Greimas, um dos principais expoentes
da semiótica do discurso, também conhecida como semiótica francesa.
Trata-se do caso da americana Jaycee Lee que, em 1991, aos 11 anos, sumiu das
ruas de uma cidadezinha da Califórnia e passou quase duas décadas em cativeiro, de lá
saindo aos 29. Seu agressor, um pedófilo fichado, casado e com quem a refém teve duas
filhas em cativeiro, sequer levantou suspeitas entre os vizinhos, o que provocou ainda
mais frenesi em torno do crime à época.
A razão de se adequar a semiótica greimasiana à análise é que a sua metodologia
se presta com propriedade a desvendar os caminhos de apreensão do sentido pelas
técnicas da produção jornalística, a uma análise decisiva da narratividade e aos estudos
da enunciação.
Sendo a reportagem um gênero por excelência narrativo, com forte foco no
referente, a semiótica discursiva abre um caminho metodológico bem-sucedido na
compreensão da arquitetura do texto midiático, com o estudo da narrativa viva, da

movimentação dos sujeitos e dos valores que subjazem o jogo discursivo – enumeração
cujo detalhamento revela os objetivos do trabalho.

A semiótica discursiva
Hjelmslev (1975, p. 54) considerava a língua uma rede constituída de funções
semióticas, cada uma associada a dois funtivos (argumentos) que a função coloca em
relação, a forma do conteúdo e a forma da expressão: “Uma expressão só é expressão
porque é a expressão de um conteúdo, e um conteúdo só é conteúdo porque é o conteúdo
de uma expressão”. Em um paralelismo com as teorias de Saussure, a substância do
conteúdo trata do pensamento, enquanto a substância da expressão, da cadeia fônica, dos
sons das palavras.

Herdeiro do legado de Hjelmslev e da Escola de

Copenhague, o lituano Algirdas Julien Greimas (1966) avança nos estudos semióticos e
se propõe a elaborar uma teoria orgânica do sentido por meio da apreensão de processos
geradores que se aplicariam a analisar qualquer objeto. Um texto, conforme a semiótica
discursiva, seria a união entre um plano de conteúdo e um plano de expressão.
Para a Semiótica, a semiose é um contínuo e gradativo processo de interpretação
e produção dos sentidos. Os estudos semióticos criaram a tarefa de elaborar, então, um
caminho de orientação na descrição e explicação destas fases que o divide em três estratos
de significação (fundamental, narrativo e discursivo), dispostos numa ordem que segue
do mais simples e abstrato ao mais complexo e concreto.
Ao trilhar-se o percurso da produção do sentido, parte-se, do estrato fundamental,
ou profundo, investe-se semanticamente para torná-lo mais complexo (e narrativo) e,
deste processo de adensamento progressivo do sentido, chega-se ao nível discursivo, o de
maior complexidade. Findo o percurso, o conteúdo ganha expressão e o discurso tornase texto. A semiótica francesa dá ênfase ao conceito de texto como objeto de significação
e, por conseguinte, preocupa-se fundamentalmente em estudar os mecanismos que
engendram o texto como uma totalidade de sentido.
Concebe-se [a semiótica discursiva] como uma teoria gerativa, sintagmática e
geral. É uma teoria sintagmática, porque seu escopo é estudar a produção e a
interpretação dos textos. É geral, porque se interessa por qualquer tipo de texto,
independentemente de sua manifestação. Postula que o conteúdo pode ser

analisado separadamente da expressão, uma vez que o mesmo conteúdo pode
ser veiculado por diferentes planos de expressão (FIORIN, 2016, p. 2).

Analisar a reportagem sobre o sequestro à luz da semiótica greimasiana de
construção dos sentidos na sucessão de três patamares, cada qual passível de descrição
sintática e semântica, e possibilitará o entendimento do caso a seguir.
Americana raptada há 18 anos reencontra a mãe1
28 de agosto, 2009

Uma mulher que foi raptada quando tinha 11 anos, em 1991, encontrou-se com
a mãe e a irmã, depois que a polícia prendeu um casal suspeito de ter mantido
a jovem como refém por quase duas décadas.
Jaycee Lee Dugard, de 29 anos, teria sido estuprada e tido dois filhos com
Phillip Garrido durante o tempo em que esteve confinada. Segundo o jornal
americano The New York Times, sua mãe, Terry Probyn, disse que o estado
da filha era bom. Não há detalhes sobre o encontro.
O padrasto de Dugard, Carl Probyn, disse que não tem dúvida de que a mulher
encontrada pela polícia do Estado americano da Califórnia é realmente a filha
que ele viu de longe, da janela de sua casa em South Lake Tahoe, ser arrastada
para dentro de um carro quando esperava um ônibus, há 18 anos.
"Ela respondeu a todas as perguntas corretamente", disse ele, de acordo com o
periódico. "Por isso que teste de DNA não é necessário."
"É um milagre termos conseguido tê-la de volta", afirmou em entrevista ao
jornal Los Angeles Times. "Como você consegue recuperar 18 anos? Eu só
espero que ela tenha uma vida decente daqui para a frente. A vida dela parou
aos 11 anos."
O padrasto e a mãe de Dugard se separaram após o sequestro da menina. Ele
foi considerado um suspeito no caso.
DNA
Apesar da certeza manifestada pelo padrasto de que se trata de Dugard, a
polícia diz que a identidade da mulher ainda deve ser confirmada por testes de
DNA.
Phillip Garrido (foto ao lado), de 58 anos, e sua mulher, Nancy, de 54, foram
detidos na quarta-feira após terem comparecido a uma delegacia na cidade de
El Dorado, ao lado de duas crianças e uma mulher, por conta de uma outra
investigação. Os policiais teriam desconfiado que a mulher que acompanhava
o casal e usava o nome de Allissa seria Dugard.
Garrido havia recebido ordem para se reportar às autoridades depois que um
policial no campus da Universidade da Califórnia, em Berkeley, descobriu que
1
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ele estava sob liberdade condicional por estupro e sequestro. O suspeito tentava
distribuir folhetos sobre religião, juntamente com duas crianças.
Por causa de sua condenação como pedófilo, Garrido estava proibido de estar
na presença de menores e deveria se reportar a um responsável pelo
monitoramento de sua liberdade condicional.
Quintal
Segundo o delegado da polícia de El Dorado, Fred Kollar, o casal Garrido vivia
com Dugard e as duas crianças em uma residência na cidade de Antioch, na
Califórnia.
Kollar afirmou ainda que a polícia realizou buscas no local e encontrou um
quintal escondido, com barracas, tendas e cômodos, onde Dugard e as duas
filhas teriam passado a maior parte de suas vidas.
"Elas nunca foram para a escola; nenhuma delas jamais visitou um médico",
afirmou Kollar, segundo o New York Times. "Elas foram mantidas em total
isolamento."
Além disso, a polícia encontrou ainda um carro escondido no quintal que
confirma a descrição feita quando Dugard foi sequestrada. Dugard teria sido
estuprada por Garrido pela primeira vez aos 14 anos. As filhas teriam 15 e 11
anos de idade, respectivamente.

O percurso gerativo dos sentidos
Nível fundamental
A primeira etapa do percurso gerativo dos sentidos, primado em que se funda uma
das principais metodologias de análise elaboradas por Algirdas J. Greimas, centra-se na
sua porção de dicotomias mais abstratas, que constituirão o seu nível fundamental. Nela
a significação se apresenta como oposições semânticas. Este estabelecimento de eixos
eufóricos ou disfóricos2 entre os valores que subjazem ao texto seguirão um esquema de
relações lógicas entre contrários e contraditórios, formando o quadrado semiótico, para
compor a sintaxe elementar da narrativa.
A semântica e a sintaxe do nível fundamental procuram explicar os níveis mais
abstratos da produção, do funcionamento e da interpretação do discurso. No caso

da

matéria, a dicotomia liberdade vs. prisão é a que mais salta aos olhos. Esta categoria

2

Os eixos fóricos atribuem valores positivos (de euforia) ou negativos (de disforia) aos princípios fundantes
de toda narrativa, segundo os estudos greimasianos. Estes princípios, isoladamente, não têm o condão de
condicionar a axiologia da trama, que sim, se moldarão ao contexto. Ex.: a riqueza pode representar um
valor eufórico numa determinada história, na medida em que implicará sentimentos de realização pessoal
e profissional, e disfórico noutra, se conduzir ao insucesso, à autodestruição, à infelicidade.

fundamental se manifesta no texto de modos diversos, resumindo, de modo simples e
abstrato, o conteúdo geral que atravessa o texto.
Trata-se de um texto euforizante, que evolui da disforia à euforia por meio da
passagem das suas operações de negação e afirmação e de tensão vs. relaxamento que a
passagem entre os estágios produz – como a análise das estruturas narrativas aprofundará
adiante. Posicionando os seus eixos contrários e contraditórios nos vértices do quadrado
greimasiano, veremos a seguinte organização:
Liberdade
Prisão
euforia
disforia
relaxamento ◄---------------------------------► tensão

Libertação◄--------------------------------------► Confinamento
não-disforia
não-euforia
distensão
retensão
Relação de termos contrários: ◄---►
Relação de termos contraditórios:
Relação de termos complementares:
Ao linearizarmos o quadrado, observamos que da liberdade, Jaycee Lee é levada
a uma condição de confinamento (ou seja, de não-liberdade) na casa de Garrido, portanto
contraditória à sua condição primeira (de liberdade), e da qual até então não saberia se
sairia cedo ou tarde. Com o passar do tempo (e após submetida à constante violência
sexual), a menina chega ao estado de refém, condição complementar à do seu
confinamento anterior. Teve duas filhas com o seu agressor, com as quais convivia em
tendas e barracas, conforme a polícia descobrira em varreduras durante o trabalho de
perícia. A gradação de eixo evolui positivamente da libertação até a liberdade,
consequência a que a vítima alcançou após 18 anos de cárcere.
Consideremos uma hipótese. Abstraída qualquer propensão psicanalítica maior,
adentremos a situação emocional da vítima: submetida à maior parte da sua vida
consciente ao cárcere (raptada aos 11, aprisionada por 18 e libertada aos 29), Jaycee pode

ter internalizado que esta seria a vida com a qual restaria se acostumar. Caso ela, como
muitas cativas de períodos prolongados, chegasse a nutrir algum tipo de afeto pelo seu
agressor na tentativa de “negociar” acordos pela sua sobrevivência e amenizar tensões,
esta situação poderia deslocá-la da posição de confinada para a de “libertada” – ao menos
em nível emocional (um fazer-crer). Outro pressuposto, mais factível e literal, é
considerá-la libertada a partir do momento em que a polícia de fato, intercepta-o na
companhia da esposa, de Jaycee (sob nome falso) e das duas filhas e, após investigá-lo,
estoura o cativeiro (o fazer-fazer da vítima, que em colaboração com a polícia, reclama a
sua liberdade).

Nível narrativo
A segunda etapa do percurso gerativo, correspondente ao das estruturas narrativas,
é marcada pela introdução dos actantes no discurso. Este assume os valores das categorias
semânticas fundamentais em sua relação com o objeto3, bem como as determinações
tensivo-fóricas que modalizam as suas ações e atuam sobre a sua existência.
A matéria apresenta duas narrativas encaixadas. Na primeira, a menina refém (já
mulher) passa de um estado iminente de não-poder para o de poder, viabilizado pela
libertação. Na sequência do texto, quando a narrativa recua no tempo, Jaycee retorna à
condição de prisioneira (não-poder), sob o domínio do sequestrador. Consoante Fiorin
(2016), na sintaxe narrativa, há dois tipos de enunciados elementares: os enunciados de
estado, que estabelecem uma relação de disjunção (separação) ou conjunção (união) entre
um sujeito e um objeto, e os enunciados de fazer, que mostram as transformações, ou seja,
à passagem de um enunciado de estado a outro.
Na matéria, Garrido opera a transformação que põe Jaycee Lee em situação de
prisão, e a polícia realiza a transformação que a devolve à liberdade. Liberdade é um valor
descritivo desejável, modalizável pelo querer da vítima. Cada texto compõe-se de uma
série de narrativas complexas, em que uma série de enunciados de fazer e de estado se
organizam hierarquicamente. Uma narrativa complexa estrutura-se numa sequência

3

Sujeito e objeto não necessariamente significam pessoa e coisa: são papéis narrativos, podendo até os
sentimentos e as sensações ocuparem o lugar de sujeito e as pessoas, de objeto (FIORIN, 2016, p. 27).

canônica, que compreende quatro fases: a manipulação, a competência, a performance e
a sanção.
O programa da manipulação pressupõe um contrato, um acordo entre partes, em
que o destinador propõe ao destinatário transformar determinada situação mediante o uso
de artefatos de intimidação, tentação, provocação ou sedução. Na reportagem,
percebemos que o destinador (Phillip Garrido) atuou sobre o seu destinatário (Lee)
provavelmente mediante intimidação pela violência, conforme atesta o seu padrasto, Carl
Probyn, que testemunhou a menina “ser arrastada para dentro de um carro quando
esperava um ônibus”, em 1991.
Na fase da competência, o sujeito que vai realizar a transformação central da
narrativa é dotado de um saber e/ou poder-fazer. Garrido teve a competência para raptar
e manter a menina aprisionada na primeira narrativa; os perde quando a polícia, no
exercício da sua competência de investigar, o prende. A reportagem dá a entender que ele
foi movido por uma pulsão sexual incontrolável de praticar a pedofilia. Do ponto de vista
do percurso da manipulação, o destinador do programa de competência é Garrido
(motivado pela perversão), que também será o destinatário das suas ações. O objeto modal
é aquele necessário para se obter outro objeto; já o objeto-valor é aquele cuja obtenção é
o fim último de um sujeito. Para Jaycee, conviver com o seu raptor poderia ser um valor
modal, na tentativa de negociar pela sua sobrevivência; para Garrido, por sua vez,
conviver (e poder relacionar-se sexualmente) com uma menor era o seu objeto-valor.
A
performance é a fase em que se dá a transformação central da narrativa (FIORIN, 2016,
p. 31). A notícia narra em geral a performance, com um conjunto de sequências canônicas
encaixadas. Uma menina raptada, uma menina sob domínio do seu raptor e uma menina,
já mulher, libertada, são três narrativas que o texto desdobra, cada qual com a sua
sequência canônica estruturada. No entanto, a matéria foca numa sequência principal, que
abre a reportagem: a libertação de Jaycee Lee. Para poder ser libertada, a polícia deu
início a uma série de investigações sobre o criminoso (performance). Para tanto, saber
foi-lhe uma competência necessária. O momento da prisão cessa a competência de
Garrido e estabelece um ponto de cruzamento das narrativas.

Nível discursivo
Conforme Barros (2005), o nível discursivo do percurso gerativo dos sentidos é o
mais completo nível da semiose. É quando a narrativa é situada temporal e espacialmente,
e os sujeitos, objetos, destinadores e destinatários tornam-se atores graças aos
investimentos semânticos e de pessoa disseminados em temas e figuras. Pessoa, espaço e
tempo configuram o aparelho formal da enunciação, conforme Benveniste (1991).
O discurso pertence ao plano do conteúdo dos textos e os dispositivos dêiticos são
instalados por meio de debreagens (ou desembreagens). Quando esta é de proximidade
com a enunciação (pelo uso dos termos “eu”, “aqui” e “agora”), a debreagem é
classificada como enunciativa (Greimas e Courtès, p. 80). Quando, pelo contrário, se
produz um efeito de distanciamento, com o emprego da terceira pessoa do singular (a
“não-pessoa” do discurso), do “lá” e “então”, classifica-se como enunciva. Como ocorre
em quase todo texto jornalístico, trata-se de uma debreagem enunciva. Este recurso
permite a criação de um efeito de sentido de realidade, na medida em que reconstrói a
cena com o auxílio de um conjunto de procedimentos visando à sua reprodução por
verossimilhança.
Enquanto na tematização os traços semânticos são tomados de forma abstrata, na
figurativização ocorre um processo de referenciação baseado na caracterização sensorial,
a fim de se produzir um efeito de cópia da realidade. A reportagem traz como temas
principais a pedofilia, o sequestro e a infância roubada incorporados (figurativizados),
respectivamente, pela descrição de um maníaco, dos detalhes de um crime e da sua vítima.
Examinemos agora um excerto do texto para compreender a articulação dos
elementos dêiticos de pessoa-tempo-espaço que entrelaçam os programas narrativos
numa composição de relato jornalístico:
O padrasto de Dugard, Carl Probyn, disse que não tem dúvida de que a mulher
encontrada pela polícia do Estado americano da Califórnia é realmente a filha
que ele viu de longe, da janela de sua casa em South Lake Tahoe, ser arrastada
para dentro de um carro quando esperava um ônibus, há 18 anos.
"É um milagre termos conseguido tê-la de volta", afirmou em entrevista ao
jornal Los Angeles Times. "Como você consegue recuperar 18 anos? Eu só
espero que ela tenha uma vida decente daqui para a frente. A vida dela parou
aos 11 anos."

O enunciador é um jornalista, cujo “eu” não aparece, como ocorre geralmente
neste gênero de texto; o enunciatário é o leitor do portal BBC Brasil; o momento da
enunciação é definido pela data da postagem/publicação (28 de agosto de 2009). No
interior desta enunciação, são mencionadas outras duas, abertas por aspas, em discurso
direto, em que o enunciador é Carl Probyn, o padrasto; o enunciatário é o jornalista e o
momento, “daqui para a frente” (dêixis temporal), é recuperado em relação à enunciação
primeira.
O uso dos tempos verbais em manchetes é feito quase sempre no presente do
indicativo, aplicável tanto para eventos passados, quanto para os que estão prestes a se
realizar. No meio jornalístico, esta é conhecida como uma das “regras de ouro”, que faz
manter viva e fresca uma notícia. No entanto, o efeito de novidade é revertido no lead (o
parágrafo de abertura da matéria, em que são apresentadas as suas informações
principais), por meio do recurso da embreagem, desta vez respeitando-se o tempo real da
enunciação.
Estes efeitos de suspensão temporal no discurso, que criam sensações de
proximidade e distanciamento com o enunciatário, são possibilitados pela embreagem,
recurso que, além do tempo, envolve as outras categorias da enunciação (pessoa e
espaço). Os efeitos de embreagem verificados na troca do presente pelo passado, e do
presente pelo futuro, possibilitam comparar as noções de momento de fala, de evento e
de referência. As manchetes evidenciam a diferenciação entre os tempos cronológico e
linguístico, uma vez que o uso do presente no jornalismo não se refere a fatos que
acontecem no momento da enunciação, e sim, tomam por base a data de publicação da
notícia.
As notícias, por comumente recorrerem a terceira pessoa para criar um efeito de
sentido de objetividade, distanciam-se da enunciação – dessa forma, o sujeito-jornalista
é “neutralizado” e nada mais faz do que comunicar “fatos” e o ponto de vista de terceiros.
Ao lançar mão deste recurso, o jornal também evita arcar com a responsabilidade do dito,
já que ao transmitir a opinião do outro, encobre a sua.

Considerações finais

Estudar a significação no texto jornalístico pela metodologia da semiótica do
discurso é combinar os mecanismos de apreensão dos sentidos às técnicas de reconstrução
da narrativa que são próprias da imprensa. Saber identificá-las se traduz num benefício
em mão dupla: tanto aponta, para o repórter, como o domínio da linguagem fornece bons
subsídios para a elaboração de textos claros, concisos e “objetivos”, quanto, para o leitor,
permite depurar o olhar para as relações, das mais profundas às superficiais, que movem
as histórias narradas – considerando como e por que assim foram.
Destacamos esta última expressão para detalhar que as estratégias de domínio do
discurso por parte dos jornalistas abrem um perigoso precedente para as tentativas de
manipulação. Ao contrário da falsa visão de quarto poder, a mídia sozinha não é capaz
de manipular: ela se soma aos vários grupos de referência a que o indivíduo recorre como
argumento para formular suas opiniões e compete com outros fatores de natureza
subjetiva, social e informacional para se firmar.
Mais importante do que dominar a semiótica greimasiana, mergulhar nos níveis
da manifestação de uma notícia rumo ao que ela guarda de mais profundo permite ao
leitor/espectador reconhecer processos e intenções que, muitas vezes, ficam recônditos
sob o manto da pretensa objetividade jornalística. Às vezes, o não-dito no jornalismo,
percebido só nas astúcias das intenções, fala por si.
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Resumo:
Com a disseminação do acesso e dos efeitos das mídias digitais, enunciados-acontecimentos
sobre suicídio têm emergido e se acumulado no ambiente virtual. Considerando tais condições
de possibilidade e pensando com Foucault, pretendemos analisar discursos sobre o suicídio como
um produto resultante de fatores sociais, como uma resistência autoinfligida contra as técnicas
de objetivação que incidem sobre o corpo homossexual. A metodologia utilizada é a abordagem
qualitativa, de cunho descritivo-interpretativo. A fim de analisar os depoimentos que circulam
nos vídeos, utilizaremos as noções de dispositivo, corpo discursivo, parresía, dentre outros, em
busca da relação entre saberes e poderes que instituem as práticas de objetivação / subjetivação
na malha digital.
Palavras-chave: Análise do Discurso; Heteronormatividade; Suicídio.

Palavras aparentemente iniciais
Falar sobre suicídio não é inédito. Há mais de cem anos, Émile Durkheim propôs
uma das reflexões sociológicas mais conhecidas acerca desse fenômeno da (in)existência
humana, através do livro O Suicídio (1897). Antes disso, em 1846, Karl Marx já falava
sobre o suicídio como um ato resultante do desespero causado por opressões sociais. Na
mesma época, no campo da Filosofia, Schopenhauer e Nietzsche traçavam linhas de
pensamento para refletir sobre a voluntariedade dos sujeitos à morte; no século XX,
Albert Camus também o fez em O Mito de Sísifo (1941). Não podemos esquecer de Freud,
que, no âmbito da Psicanálise, discutiu as relações entre sexualidade e suicídio na obra A
Psicogênese de um caso de homossexualismo numa mulher (1920). Não só intelectuais
de diversas áreas do conhecimento falam sobre o tema. No Brasil, o Centro de
Valorização à Vida (CVV), formado por voluntários, atua desde 1962 recebendo ligações
de pessoas depressivas ou com ideação suicida, acalmando-as. E, diante de todas essas
informações, por que ainda precisamos urgentemente falar sobre isso? Ou melhor,

retirando o eufemismo do pronome demonstrativo, sobre suicídio? E por que abordá-lo
sob o olhar de Foucault?
Quanto à primeira indagação, várias respostas são possíveis. Uma delas é o alto
número de casos de suicídio. A nível nacional, segundo o Ministério da Saúde, entre 2011
e 2016, 62.804 pessoas tiraram a própria vida (SAMORANO, 2017). A nível
internacional, a Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que, a cada morte
voluntária concretizada, vinte pessoas tentaram e não conseguiram alcançar o irreversível
(SILVA, 2016). Outra resposta possível concerne às restrições do tratamento desses casos
na mídia, principalmente no jornalismo. Em 2000, a OMS elaborou um manual para
profissionais da mídia, orientando-os sobre as especificidades da construção de narrativas
sobre o suicídio, com fins a evitar a “imitação” (OMS, 2000). Além disso, há um
atrelamento constante entre o suicídio – e a ideação suicida – e os transtornos mentais,
amplamente estigmatizados na contemporaneidade (SILVA, 2016). Esse processo de
“segregação da loucura” (FOUCAULT, 1999), diagnosticável pela Psiquiatria a partir de
níveis de anormalidade comportamental, anula a palavra do suicida e o relega à exclusão,
principalmente em uma sociedade que prega a ditadura da felicidade (BARACUHY;
NOGUEIRA, 2018).
Quando se acrescem ao tabu do suicídio as interdições do campo da sexualidade,
a necessidade de se refletir sobre essa associação apresenta urgência ainda maior. Um
levantamento feito pelo Grupo Gay da Bahia indicou que, em 2015, 3% dos homens
homossexuais e 5% dos bissexuais tentaram cometer suicídio no país, contra 0,4% da
população masculina geral brasileira (SAMORANO, 2017). Imagine quanto isso
representa em números absolutos. Considerando o suicídio como um fenômeno social
(DURKHEIM, 1996), é perceptível que a noção de normalização do corpo heterossexual
se enraíza nas mentes das pessoas através principalmente de discursos científicos e
religiosos, o que contribui com a construção de uma cultura que repele o “anormal”, o
diferente, o homossexual (FOUCAULT, 1988).
A fim de escapar das interdições que se manifestam na mídia tradicional e nos
estigmas relacionados aos transtornos mentais, e resistir às coerções heteronormativas
que incidem no corpo homossexual ou transexual, os sujeitos se utilizam das mídias
digitais para organizar estratégias de resistência e reivindicar visibilidade social

(LEMOS, 2010). Nesse percurso, surgem depoimentos no YouTube de pessoas que
tentaram cometer suicídio narrando a própria experiência de sofrimento e superação. E
Foucault nos oferece oportunas contribuições nessa seara. Embora muitos considerem-no
como um filósofo da Idade Clássica ou da Antiguidade Grega, ele se autodenominava
“diagnosticador do presente”. E, de fato, seus ditos e escritos nos servem para refletir
acerca das técnicas de objetivação / subjetivação que revestem de anormalidade o corpo
homossexual / transexual. Além disso, eles entreveem as práticas de resistência – aqui,
tanto a partir do suicídio quanto do falar experiencial sobre o tema –, as possibilidades
multilaterais constitutivas das relações de poder. Afinal, esta era a preocupação do
filósofo desde o início: esquadrinhar as coerções instaladas pelos mecanismos de poder
para evidenciar a presença de brechas que dão vazão à liberdade.
As práticas divisoras na constituição do “corpo normal/anormal”
Para Foucault (2014, p. 31), “não há relação de poder sem constituição correlata
de um campo de saber, nem saber que não suponha e não constitua ao mesmo tempo
relações de poder”. Para chegar a essa conclusão, o filósofo recorreu a análises como a
do conceito de loucura, usando o discurso como categoria analítica central, visto que,
importava “definir não os pensamentos, as representações, as imagens, os temas, as
obsessões que se ocultam ou se manifestam nos discursos, mas os próprios discursos
enquanto práticas que obedecem a regras” (FOUCAULT, 1986, p. 182-183). Indagandose acerca das condições de possibilidade da loucura, ele observou que as relações entre a
sociedade e os considerados como loucos variava de acordo com as épocas. Na Idade
Média, período em que a Igreja Católica imperava no Ocidente, sobretudo na Europa,
acreditava-se que o louco estava possuído por forças demoníacas. A partir do
Renascimento, associou-se a loucura à ausência de razão, lançou-se sobre as pessoas
assim identificadas um olhar de mistério, incompreensão e exclusão. Com a instituição
dos saberes médicos e o advento da Psiquiatria, o louco passou a ser diagnosticado como
doente mental conforme parâmetros estabelecidos com rigor científico, o que o
enclausurou em asilos e manicômios para tratamento de sua enfermidade (FOUCAULT,
1978). Cada época, portanto, ergue dizeres verdadeiros. Aqueles que não se enquadram
nessas “verdades discursivas” costumam pagar com a própria marginalização – ou com a

própria vida. Esse processo objetiva o sujeito e o divide de acordo com padronizações
que separam o normal e o anormal.
O sujeito é dividido no seu interior e em relação aos outros. Este processo o
objetiva. Exemplos: o louco e o são, o doente e o sadio, os criminosos e os
“bons” meninos [...] Pareceu-me que, enquanto o sujeito humano é colocado
em relações de produção e significação, é igualmente colocado em relações de
poder muito complexas [...] era, portanto, necessário estender as dimensões de
uma definição de poder se quiséssemos usá-la ao estudar a objetivação do
sujeito (FOUCAULT, 1995, p. 231-232).

O terreno espinhoso da sexualidade, que sofre constantes interdições
(FOUCAULT, 1999), é um dos lugares nos quais Foucault pisou em seu
empreendimento. Nos três volumes de História da Sexualidade, o filósofo percorreu
diferentes épocas da sociedade ocidental a fim de entender como o sexo e o desejo eram
retratados, a que condições históricas obedeciam. Um dos retratos mais pertinentes está
na construção de um dispositivo da sexualidade, ou seja, “um conjunto decididamente
heterogêneo que engloba discursos, instituições, organizações arquitetônicas, decisões
regulamentares, leis, medidas administrativas, enunciados científicos, proposições
filosóficas, morais, filantrópicas [...]” (FOUCAULT, 2000, p. 244). Segundo ele, o
dispositivo é, portanto, uma rede que tece esses elementos.
A partir do século XVIII, projetou-se uma ciência sobre o sexo. Aconteceu, então,
a invenção da sexualidade, de um dispositivo da sexualidade que instituiu práticas
concernentes aos enunciados científicos formulados. De intimidade humana e
subjetividade do sujeito, esse elemento nato passou a ser visto sob os vieses biológico e
psíquico técnicos. Assim, o discurso científico, com respaldo em exames e experimentos,
classificou os comportamentos sexuais entre normais e anormais, com base em quatro
focos principais: o corpo da mulher como função materna, a pedagogização do sexo da
criança, o sexo dos casais e a descendência, a região do prazer perverso ou desviante.
Sobre este último, Foucault (1988) diz que:

O instinto sexual foi isolado como instinto biológico e psíquico autônomo; fezse a análise clínica de todas as formas de anomalia que podem afetá-lo;
atribuiu-se-lhe um papel de normalização e patologização de toda a conduta;
enfim, procurou-se uma tecnologia corretiva para tais anomalias (p. 100).

Entretanto, não só a ciência objetiva o sujeito no tocante à sexualidade; o discurso
religioso – com ênfase no Cristianismo – também exerce um importante papel nesse
sentido. A noção de que “o homem deve deixar pai e mãe, para unir-se à sua mulher e se
tornarem uma só carne” (BÍBLIA, 2014, p. 24) atravessou milênios e se manifesta ainda
hoje em nossa sociedade. Tais dizeres se propagam enquanto verdades, instituindo
relações microfísicas de poder e determinando a constituição dos corpos– e de seus
elementos. A exemplo disso, podemos perceber que
A família não reproduz a sociedade; e esta, em troca, não imita aquela. Mas o
dispositivo familiar, no que tinha precisamente de insular e de heteromorfo
com relação aos outros mecanismos de poder pôde servir de suporte às grandes
“manobras” pelo controle malthusiano da natalidade, pelas incitações
populacionistas, pela medicalização do sexo e a psiquiatrização de suas
formas não genitais (FOUCAULT, 1988, p. 95, grifo nosso).

Eis aí outras duas peculiaridades da analítica do poder de Foucault: a microfísica
do poder e a noção de corpo discursivo. A primeira se deve à negação de que o poder
esteja centralizado apenas no Estado e nas instituições. Para o filósofo, “os poderes não
estão localizados em nenhum ponto específico da estrutura social. Funcionam como uma
rede de dispositivos a que nada ou ninguém escapa, a que não existe exterior possível,
limites ou fronteiras” (MACHADO, 1979, p. XIV). Assim, não há o poder, mas sim
relações de poder, que se manifestam entre os sujeitos de maneira assimétrica, e não
unilateral. Podemos refletir, desse modo, que os xingamentos – “viado”, “bichinha”,
“marica” – direcionados de um adolescente heterossexual a um outro homossexual
manifestam essas relações, assim como a situação em que um pai homofóbico imponha
ao filho (criança) que não use camisas rosas devido às significações culturais dessa cor
em nossa sociedade. A segunda peculiaridade citada acima, o conceito de corpo
discursivo, refere-se à forma material na qual os poderes se realizam. É preciso que haja
um lugar concreto em que essas relações se concretizem; de acordo com Foucault, não há
materialidade mais propícia para a manifestação do poder do que o nosso corpo. Afinal,
como diz o filósofo, “posso ir até o fim do mundo, posso me esconder, de manhã, debaixo
das cobertas, encolher o máximo possível, posso deixar-me queimar ao sol na praia, mas
o corpo sempre estará onde eu estou. [...] é o pequeno fragmento de espaço com o qual,
em sentido estrito, eu me corporizo” (FOUCAULT, 2013, p. 7). Desse modo, o corpo é

adestrado, docilizado, fabricado de acordo com os poderes que o regem. Normalidade e
anormalidade são palpáveis através do corpo, dos discursos que ele veicula. Gestos,
vestimentas, estilos de cabelo e adereços associados culturalmente ao masculino e ao
feminino consistem em maneiras de administrar o corpo e enquadrá-lo nos padrões
heteronormativos da sociedade. Entretanto, como não há unilateralidade nas relações de
poder, essas estratégias se confrontam com outras: as de resistência. E é sobre elas que
nos dedicaremos a seguir.

Práticas de resistência aos poderes da heteronormatividade: o suicídio e a parresía
Embora os dispositivos cerceiem-nos por toda a parte, controlando nossos corpos
e inibindo nossas subjetividades, sempre há válvulas de escape, ínfimas fraturas nos
mecanismos de normalização do sujeito, áreas abertas à invenção. Ao analisar o conceito
foucaultiano de dispositivo e suas manifestações concretas, Deleuze (1990) indica a
presença de linhas de força que atravessam o conjunto heterogêneo dessa estrutura de
poder. Ao mesmo tempo, linhas de fuga se entremeiam no dispositivo.
Esta maneira de transpor a linha de forças, é o que se produz quando ela se
curva, forma meandros, se funde e se faz subterrânea, ou, dito de maneira
melhor, quando a força, em lugar de entrar em relação linear com outra força,
se volta para si mesma, exerce-se sobre si mesma e afeta-se a si mesma [...] É
uma linha de fuga. Escapa às linhas anteriores, escapa-lhes. O si-mesmo não é
nem um saber nem um poder. É um processo de individuação que diz
respeito a grupos ou pessoas, que escapa tanto às forças estabelecidas
como aos saberes constituídos (DELEUZE, 1990, p. 156, grifo nosso).

Isso evidencia, portanto, que o sujeito não é completamente submisso aos poderes
hegemônicos que o coagem, mas resiste e instabiliza o espaço das verdades estabelecidas,
o que garante o avanço da História. Como diz Foucault, onde há poder, há resistência e,
se esta não existisse, não haveria necessidade de uma maquinaria do poder que funciona
para suprimi-la.
Mesmo quando a relação de poder é completamente desequilibrada, quando
verdadeiramente se pode dizer que um tem todo poder sobre o outro, um poder
só pode se exercer sobre o outro à medida que ainda reste a esse último a
possibilidade de se matar, de pular pela janela ou de matar o outro. Isso
significa que, nas relações de poder, há necessariamente possibilidade de
resistência, pois se não houvesse possibilidade de resistência – de resistência
violenta, de fuga, de subterfúgios, de estratégias que invertam a situação –, não

haveria de forma alguma relações de poder (FOUCAULT, 2012, p. 270, grifo
nosso).

A busca por essas resistências que trariam à luz as subjetividades do sujeito era,
desde o início, o objetivo dos estudos de Foucault. Conhecido como “cartógrafo das
margens”, o filósofo direcionou seu olhar aos que sofriam pela supressão de suas
singularidades e diferenças, aos sujeitos anônimos maciçamente descartados pela
sociedade, relegados ao esquecimento e à aniquilação de seu lugar de fala. Por isso,
preocupou-se com os loucos e os homossexuais, por exemplo; ambos marginais. O
próprio Foucault sentia o peso de poderes heteronormativos incidirem sobre seu corpo.
Como professor universitário na França dos anos 70, época em que a homossexualidade
ainda esbarrava em fortes repressões sociais, ele precisou esconder seus desejos e
necessidades sexuais. Segundo Eribon (1990, p. 41), “ao voltar de suas frequentes
expedições noturnas pelos pontos de encontro ou bares de homossexuais, Foucault fica
prostrado durante horas, doente, aniquilado pela vergonha”. Como palpitou o então
médico da École Normale Supérieure, dr. Étienne1, talvez em decorrência dessa asfixia
moral, Foucault tenha tentado tirar a própria vida algumas vezes.
Nesse sentido, o suicídio é o ápice de uma resistência autoinfligida. É possível –
e até lógico – pensar que, ao desferir contra si mesmo uma violência brutal, o sujeito
homossexual/transexual suicida tenta anular o próprio corpo, tão objetivado pelos poderes
heteronormativos que cerceiam sua liberdade. Aí reside uma forma de escapar do
sofrimento da vida pela utopia da morte, por uma estrada de libertação cujo fim é a alma,
um corpo “luminoso, purificado, ágil, móvel, tíbio, fresco, [...] liso, castrado,
arredondado como uma bolha de sabão” (FOUCAULT, 2013, p. 9, grifo nosso). Isso nos
faz lembrar que as práticas de resistência não se exercem de maneira padronizada,
tampouco são leis revolucionárias, mas “são casos únicos: possíveis, necessárias,
improváveis, espontâneas, selvagens, solitárias, planejadas, arrastadas, violentas,
irreconciliáveis, prontas ao compromisso, interessadas ou fadadas ao sacrifício”
(FOUCAULT, 1988, p. 91, grifo nosso). Segundo Borrillo (2010), a heteronormatividade
1

Na biografia de Michel Foucault, escrita por Eribon (1990, p. 41), a seguinte declaração é atribuída ao
médico, dr. Étienne: “Esses distúrbios provinham de uma homossexualidade muito mal vivida e muito mal
assumida”.

pode provocar, em homossexuais/transexuais, uma interiorização da violência que lhes
cospe o rosto através de “insultos, injúrias, afirmações desdenhosas, condenações morais
ou atitudes compassivas” (p. 101). Isso acarreta a repressão do próprio desejo, o
sufocamento das subjetividades que constituem suas intimidades e lhe garantem a
existência; por conseguinte, instala-se a depressão e outros distúrbios psicológicos graves
que podem oportunizar a morte.
Essas ideias convergem, portanto, com as reflexões sociológicas operadas por
Durkheim (1996), em um clássico estudo sobre as motivações sociais para o suicídio:
Quanto aos incidentes da vida privada que parecem inspirar imediatamente o
suicídio e que se considera serem as condições determinantes, não são na
realidade senão causas ocasionais. Se o indivíduo cede à mais pequena
contrariedade da vida, é porque o estado em que se encontra a sociedade fez
dele uma vítima do suicídio (DURKHEIN, 1996, p. 205).
Figura 1. “Minha tentativa de suicídio”.
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Não somente o suicídio – ou a tentativa – representam uma prática de resistência.
A discursivização em torno do suicídio por sujeitos homossexuais/transexuais que
tentaram tirar a própria vida também se caracteriza como uma maneira de resistir às
técnicas de objetivação da heteronormatividade. Embora sejam raros, há depoimentos
publicados no YouTube nesse sentido. O vídeo “Minha tentativa de suicídio”, da youtuber
transexual Mandy Candy, cujo canal possui mais de um milhão de seguidores, faz parte
de nosso corpus basilar de análise. Mandy responde, com seu próprio testemunho de vida,
a uma mensagem de uma de suas seguidoras, que enfrenta dificuldades na aceitação do
próprio corpo e diz que pensa em suicídio.
Eu vou contar uma coisa que eu nunca contei pra ninguém, nem minha família
sabe. Eu meio que me envergonho disso. E eu acho importante compartilhar
isso com vocês porque, se hoje eu consigo estar aqui gravando um vídeo, ter

realizado tantas coisas, tantos sonhos na minha vida, eu tenho certeza que você
também vai conseguir (declaração de Mandy).

Em seguida, a youtuber expõe os preconceitos sofridos que contribuíram para o
desenvolvimento de ideações suicidas quase diárias, narra a situação na qual tomou
remédios em excesso para tentar se matar e, depois, o seu processo de recuperação. Dessa
forma, ela trilha o mesmo caminho que traçamos na construção deste artigo: as técnicas
de objetivação que desaguam nas práticas de resistência autoinfligida e na discursivização
do suicídio associado à heteronormatividade.
Nesse processo de pôr o suicídio e a sexualidade em discurso, há a produção de
uma verdade experiencial pautada nas subjetividades do sujeito. Ao falar sobre si,
principalmente no que concerne a temas tão delicados frente às interdições impostas,
Mandy concretiza o que Foucault chama de parresía, ou seja, o “dizer verdadeiro”. Os
valores de credibilidade e legitimidade que esses enunciados alcançam se devem à
harmonia entre o dizível e o visível, entre aquilo que o sujeito declara e aquilo que ele
demonstra vivenciar. Para Foucault (2011, p. 4), “não se trataria, de modo algum, de
analisar quais são as formas do discurso tais como ele é reconhecido como verdadeiro,
mas sim, sob que forma, em seu ato de dizer a verdade, o indivíduo se constitui e é
constituído pelos outros como sujeito que pronuncia um discurso de verdade”.
Ao romper os limites da esfera privada e irromper nas redes digitais, o discurso
parresiástico de Mandy Candy atinge milhares de pessoas, espalhadas mundo afora. Ao
refletirmos sobre as condições que possibilitam a emergência desse depoimento e sua
reverberação em escala mundial, defrontamo-nos com um cenário fundamental para essa
discursivização: a era digital – não caracterizada somente pelas novas tecnologias de
comunicação, mas também pela revolução cultural que permeia essas transformações
técnicas. A incorporação da Internet e das mídias sociais ao cotidiano da sociedade,
sobretudo desde a última década, permite uma descentralização da produção de conteúdo
– outrora restrita apenas aos grandes veículos de comunicação –, o que fomenta a
hipervisibilidade de sujeitos e discursos costumeiramente camuflados pelos poderes
hegemônicos (LEMOS, 2010). Enunciados como o de Mandy Candy, uma mulher
transexual cuja voz permaneceria no silêncio da infâmia (ausência de fama somada ao
estigma de imoralidade), ganham notoriedade em uma cultura digital que garante a sua

proliferação indefinida. E, assim como não há o polo central do poder, tais condições
histórico-culturais intensificam ainda mais a ideia foucaultiana de que “não existe
propriamente o lugar da resistência, mas pontos móveis e transitórios que também se
distribuem por toda a estrutura social” (MACHADO, 1979, p. XIV).
Ponto e vírgula
Embora esta pesquisa ainda tenha um caráter inicial, os resultados aqui
apresentados já demonstram uma associação, sob a ótica discursiva de Foucault, entre
práticas de resistência e tentativas de suicídio decorrentes da homofobia. Entretanto, não
devemos considerar essas ações nocivas ao próprio corpo como fenômenos independentes
de outros fatores psicológicos ou neurais. Tirar a própria vida – ou pensar constantemente
nisso – é resultado de uma série multicausal de problemas. Não pretendemos, em nossa
pesquisa de Mestrado, discorrer acerca dessas causas, mas sim centrarmo-nos na
perspectiva discursiva de enxergar o suicídio como uma forma de linguagem determinada
por relações de saber-poder.
Além disso, é importante ressaltar que refletir sobre o suicídio como prática de
resistência não implica necessariamente em classificá-lo como um caminho viável ou
recomendável para lutar contra as objetivações que se impõem ao corpo. Deve-se
entendê-lo mais como reação de desespero e menos como ação calculada. Conforme nos
diz Foucault, nem todas as resistências acarretam benefícios. Mas, se elas acontecem ao
nosso redor, é necessário analisá-las, estudá-las, a fim de que, munidos desse
conhecimento, possamos intervir sobre elas ou sobre os poderes que provocam seu
aparecimento. Precisamos, pois, falar sobre suicídio.
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Resumo:
Lidar com o passado, sob uma perspectiva de presente e de rememoração, envolve interesses,
conflitos, apagamentos e exclusões. Expõe, ainda, relações de poder. Ao comemorar os 50 anos,
a Rede Globo exibiu série de reportagens especiais, entre os dias 20 e 24 de abril de 2015, no
Jornal Nacional. O projeto, desenvolvido pelo jornalista e âncora Willian Bonner, fez um resumo
por década, das “notícias que marcaram o Brasil e o mundo”. O quê e para quem lembrar são
questões importantes a serem postas em relevo quando pensamos nos usos da memória. A
presença do apresentador, editor-chefe do telejornal e responsável pelo projeto é que organiza
as partes num conjunto, de modo a configurar a imagem em cada década. Assim, a partir do
ponto de vista de Foucault (1971), refletimos nesse trabalho de que forma a construção narrativa
do âncora e de sua imagem configura-se como um ritual pelo qual a apresentação da série
ocorre.
Palavras-chave: Jornal Nacional; Discurso; Memória.

O jornalismo entre o presente e o passado: memória e comemoração
Ao considerar a natureza da atividade jornalística, podemos pensar também na
constituição de um espaço privilegiado de produção de memória, a partir das narrativas
por meio das quais as notícias são produzidas e, posteriormente retomadas, seja como
documento histórico ou como efeméride, quando os próprios veículos produtores da
informação retomam aquilo que colocaram em circulação no passado.
A partir do corpo teórico-metodológico da Análise de Discurso, sobretudo a partir
das proposições de Michel Foucault ([1971] 2003), nosso interesse neste trabalho é a
narrativa comemorativa que a Rede Globo criou para comemorar seus 50 anos, em 2015,
corpus de nossa pesquisa de doutorado, em desenvolvimento no Programa de PósGraduação em Linguística (PPGL), na Universidade Federal de São Carlos (UFSCar),
sob orientação da professora doutora Vanice Sargentini.
Entre os dias 20 e 25 de abril de 2015, a Rede Globo exibiu, no Jornal Nacional,
uma série comemorativa, com a participação dos mais antigos repórteres da emissora
ainda em exercício. O projeto foi idealizado, coordenado e apresentado pelo jornalista
William Bonner, também editor-chefe e âncora do telejornal há mais de 20 anos. A cada

dia da semana, foram exibidas reportagens marcantes, sobre as quais os 16 repórteres,
num estúdio, em formato de arena, faziam comentários e rememorações.
Comparadas às comemorações anteriores da emissora, o projeto dos 50 anos da
Rede Globo teve uma configuração narrativa inédita, que se deve ao fato de que, dessa
vez, foi realizada em formato de série, dentro do telejornal, numa proposta quase que
exclusiva de ser um ponto de rememoração jornalística. Nas efemérides anteriores,
abriram-se programas especiais, nos quais a transmissão era ao vivo, envolvendo shows
e jornalismo, aberta a convidados.
A “série especial”, nomeação que a própria emissora utilizou, contou com cinco
episódios, sempre ao final do Jornal Nacional. No último dia, Cid Moreira e Sérgio
Chapelin, que durante 18 anos apresentaram o telejornal, voltaram à bancada, num
exercício de rememoração para eles e para os telespectadores: vê-los novamente dando o
“boa-noite” tão característico na TV brasileira.
A narrativa construída pela emissora demarca o desejo de fazer memória (NORA,
1993) e de repetição, o que resulta em efeitos de verdade, dados pela legitimação e
sustentação institucional, não só pelo que a Rede Globo significa para seus
telespectadores, como também pelos efeitos de sentido produzidos pela presença de
jornalistas antigos da emissora nessa série e pela condução ser feita por Bonner.
Jornalistas e âncoras tornam-se, assim, personagens de uma narrativa que pretende não
só ser crível, mas também adquirir caráter de história da emissora e do País. Essa
configuração, no entanto, faz-nos lembrar o posicionamento de que “a verdade está
circularmente ligada a sistemas de poder que a produzem e a confirmam, e a efeitos de
poder que ela induz e que a reproduzem” (FOUCAULT, 1979, p. 14). A narrativa sobre
a história está, assim, indissociável do controle, da seleção, da organização e da
(re)distribuição.
A naturalização da comemoração como processo significante
A assimilação do modo de produção e de interpretação dos produtos de mídia
permite inferir que há um processo, em diferentes temporalidades históricas, que são
marcas para além da materialidade. O quadro sócio-histórico e ideológico do discurso
midiático só pode ser percebido e entendido em seus mecanismos e estratégias de

funcionamento e, entre eles, como lembra Charaudeau (2012) estão a fragmentação, a
amplificação, a estereotipagem e a naturalização.
Sobre este último, que particularmente nos interessa neste trabalho, podemos
refletir a partir da divisão da série em décadas. A produção dos sentidos na mídia,
constituída por uma teia de poder que, com frequência, muta, escapa-nos, é observada nas
etapas de produção da notícia: iniciando na linha editorial do veículo e que se “naturaliza”
nas reuniões de pauta, seleção dos assuntos, abordagens, interdições e instâncias que estão
relacionadas ao jogo político e ao mercado.
Se, por um lado, a memória se apresenta como um instrumento de manutenção de
um imaginário de comemoração, marcado pelo discurso oficial que enfatiza os “fatos que
marcaram a história” - como enuncia a apresentadora, Renata Vasconcelos, ao apresentar
a série no primeiro dia1 - por outro, manifesta-se como forma de apagamento de outras
formas de rememorar. No caso da Globo, as comemorações se dão a cada cinco ou dez
anos, de forma “natural” pelos brasileiros:
A naturalização e a banalização são intrínsecas ao processo de legitimação. E,
de ser assim, para que ocorra legitimação, é necessário que se acredite na
naturalidade do que se pretende legitimar, o que implica pressupor e assumir
que esse objeto ou esse ato sejam vistos não como um produto ou resultado de
contingências históricas e sociais e que lhes sejam atribuídas uma ontogênese,
uma imanência seja em presença, ou seja, em essência. Daí, pois, o efeito de
naturalização. (SILVA; BAPTISTA, 2011, p. 723-748)

Dessa forma, podemos perceber a construção de um novo sentido de um discurso
a cada nova (co)ocorrência, na medida em que aparece em contextos variados da
sociedade. A praxe da repetição nos permite fazer uma espécie de dossiê, que autoriza
determinarmos suas regularidades, para, enfim, designarmos os implícitos e as relações
que eles convocam. O que está em jogo é um direito à memória e, claro, um direito
também ao futuro, uma vez que ele é projetado e tem suas bases construídas por efeito de
memória, esta última suscetível à mediação de forças, a qual podemos observar sua fácil
irrupção, sob uma clara influência do acontecimento discursivo:
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A regularização se apoia necessariamente sobre o reconhecimento do que é
repetido. Esse reconhecimento é da ordem do formal e constitui um outro jogo
de força, este fundador. (...) É preciso admitir esse jogo de força simbólico que
se exerce no reconhecimento do mesmo e de sua repetição. Por outro lado, uma
vez reconhecida essa repetição, é preciso supor que existem procedimentos
para estabelecer deslocamento, comparação, relações contextuais. (ACHARD,
2007, p. 16)

A enunciação, então, deve ser tomada não como advinda do locutor, mas como
operações que regulam o encargo, ou seja, a retomada e a circulação do discurso
(ACHARD, 2007, p. 17). Com essa proposição, ainda podemos pensar em Foucault
(1979) quando ele coloca que os enunciados estão atravessados por memórias e que, de
uma forma ou outra, acabam estabelecendo relações entre um acontecimento do passado
e de um futuro previsto, se distanciando de uma homogeneidade e se atualizando de outros
enunciados.
Essa regularidade não pode ir por novos caminhos ou mudar de imagem
brutalmente, a não ser que se tenha noção das tensões cada vez mais difíceis de dominar,
de rupturas e mesmo de seu desaparecimento, se os telespectadores, no caso da Rede
Globo, não puderem mais se reconhecer nas novas imagens, nas novas interpretações do
passado e de sua organização. Esse processo se dá pela presença das reportagens do
passado reexibidas, mas sobretudo pelo testemunho dos jornalistas e a presença deles no
estúdio. O que está em jogo é o sentido da identidade individual e do grupo. Assim, existe
ainda uma contradição própria aos processos de rememoração, que passam,
obrigatoriamente, pelo apagamento de fatos que também poderiam ser rememorados. O
quê e para quem lembrar são questões importantes a serem postas em relevo, quando
pensamos nos usos da memória. É no presente que esse passado é ressignificado.
O que faz a Rede Globo comemorar em e por décadas a sua história, suas
memórias e a relação dos fatos e não por períodos? Esses períodos poderiam ser, por
exemplo, a Globo durante e depois da ditadura ou, então, ditadura militar, transição e
democracia? A quem serve esse jogo de comemorar com essas regularidades ou tornar
natural o processo por anos redondos, terminados em zero ou em cinco? Poderíamos
pensar em uma fabricação de consensos ou de memória consensual coletiva, sendo formas
de recuperação de uma estabilidade nacional utilizada até por governos pós-ditatoriais,
como estratégia para apagar um passado de lutas, resistências, contestações e promover

um esquecimento. Dessa forma, tem-se um cenário perfeito, de ilusão de que certas
práticas são naturais, são menos ou mais importantes e, portanto, legítimas.
Essa legitimação, por ser de natureza institucional, é aplicável aos seus atores
sociais, pois os discursos legitimadores pressupõem normas e valores. Explícita ou
implicitamente, elas apontam que é lícito dentro do contexto político e social em geral e
se processam em contextos institucionais por meio das representações. As representações,
por sua vez, são sustentadas pelas influências sociais da comunicação, que possuem
(como diz a defesa do Jornalismo) a capacidade de constituírem a realidade e a verdade
da vida cotidiana dos indivíduos e servem para estabelecer relações de grupo e o
sentimento de pertencimento.

A presença de Bonner e a organização de um ritual de memória
Ainda na caracterização do que será essa narrativa sobre o passado, podemos
pensar na apresentação dos autores das reportagens, os jornalistas presentes no estúdio,
como testemunhas que vão auxiliar o âncora a recontar os fatos selecionados como
principais para o jornalismo da Rede Globo. No entanto, nesse processo de organização
dos discursos sobre o passado, da memória que a emissora quer construir e colocar em
circulação, destaca-se o papel e a importância da presença visual de William Bonner, não
só editor-chefe do telejornal, como também seu âncora e responsável pelo projeto da série
comemorativa.
É a presença de Bonner que organiza, para o público, as partes do telejornal num
conjunto, de modo a configurar a imagem de cada década e no contexto da série. A
credibilidade associada à presença dele e ao seu percurso à frente do telejornal contribuem
para a naturalização da comemoração e para a rememoração de determinados fatos sem
que sejam levantadas, pelo público, questões sobre a veracidade de tais fatos. A presença
de Bonner na série configura o ritual a que a rememoração dos fatos foi submetida. Por
ritual, entendemos um dos mecanismos externos de controle discursivo, como explica
Foucault (1971). Dito de outra maneira, temos na presença de Bonner uma forma de
interdição da palavra, definindo o que pode ser dito sobre cada circunstância, sobretudo
porque na série são abordados dois temas controversos na história da emissora: a
cobertura das Diretas Já, em 1984, e a edição do debate entre Collor e Lula, em 1989.

No primeiro caso, a emissora tratou os comícios que aconteciam em São Paulo
como parte das comemorações pelo aniversário da cidade, deixando em segundo plano a
abordagem sobre o fim do Regime Militar e a existência de um movimento popular que
pedia a volta de eleições diretas para a Presidência da República. No segundo caso, após
um debate às vésperas do segundo turno para a escolha do presidente, a emissora realizou
uma edição do programa para exibir nos telejornais. Os cortes privilegiaram o candidato
Collor, que recebeu um minuto e meio a mais de tempo.
Assim, a partir da presença de Bonner e das características do discurso
jornalístico, erigido pela noção de verdade, há um jogo: os fatos são considerados como
“os mais marcantes”, como se essa característica fosse inerente a eles, como se fossem
transparentes, quando, na verdade, há uma seleção e um apagamento entre fatos da
história. Durante toda a série, o que se vê é um confronto na constituição da narrativa,
entre os “fatos da história” e aquilo que poderia ser compreendido como “fatos na história
(contada)” da Rede Globo.
O testemunho, representado pelos repórteres selecionados para participar do
projeto, tornam-se, então, elemento central e essencial na narrativa sobre a história. Como
lembra Ricouer (2007), o testemunho é um ponto de inflexão no tangenciamento entre o
que é memória e o que é história, existindo, então, uma fala que pede crédito:
Existe uma estrutura básica nos depoimentos que trilha um processo
epistemológico a partir da memória declarativa, passando pelo arquivamento
e culminando com a produção de prova documental. Sua estrutura fundamental
é uma fala que relata algo visto e pede crédito: “Eu estava lá; acredite em mim
ou não, acrescenta ele; e se não acredita em mim, pergunte a outrem”.
(RICOEUR, 2007, p. 737).

O mesmo autor afirma que o testemunho tem um sentido quase-empírico, ou seja,
indica o relato de algum acontecimento que foi visto ou escutado por alguém. Dessa
forma, o depoimento já é relatado em outras dimensões com um encadeamento de
acontecimentos, que transfere o visto para o dito. O testemunho também implica sempre
numa relação dual: há aquele que testemunha e aquele que recebe o testemunho. A partir
da audição do relato, o interlocutor irá acreditar ou não naquilo que lhe chega sobre fatos.
Na narrativa, o relato testemunhal serve como um instrumento a serviço de um

julgamento, de um juízo. Ele valora os motivos de uma ação. Em suma, atribui um sentido
aos eventos.
Entretanto, não podemos pensar numa articulação ingênua para empregar apenas
o uso do testemunho numa operação que envolva a construção de memória e rememória.
Ao colocá-los todos juntos, num mesmo espaço, de arena (como era o cenário da série –
Figura 1), tem-se a imagem de uma possível contestação, de onde abrir-se-iam caminhos
para o debate público de ideias. A testemunha ganhará confiança do telespectador quando
for capaz de manter, ao longo do tempo, sua versão sem contradições. No caso da série
em questão, essa unidade se dá pelo roteiro e por uma rememória que é programada, que
é pré-estabelecida.
Figura 1 – Cenário da série comemorativa

Já na apresentação dos jornalistas que compõem a série, é possível perceber
algumas regularidades, como menções a transformações no corpo e ao tempo de carreira,
conforme já abordamos em outro trabalho (FABBRI JR, 2018). Além disso, esse ritual
de apresentação tem o papel de inserir os jornalistas na rememoração dos fatos, criando
na narrativa o efeito de lembrança e não de roteiro estruturado. Para ser produzido, esse
efeito conta com o auxílio do ambiente descontraído que se produz, marcado, inclusive,
pela presença de Bonner com roupas mais informais do que os ternos que, diariamente,
veste na bancada do telejornal.

Quando esse discurso midiático opera, produzindo uma “exposição” do sujeito,
do “eu”, realizada involuntária e/ou “voluntariamente”, colocando-se em relevo o
princípio da governabilidade de si e dos outros, os jornalistas convidados passam a
integrar um tenso e complexo jogo, sob o olhar atento de Bonner, que os dispõe a ocupar
lugares de fala de testemunho, que embora pareça ter origem no próprio sujeito, é uma
contingência das condições em que é produzido.
Podemos elencar o momento em que, ao serem alvos de uma intensa exposição,
os jornalistas se colocam como objetos, em que a experiência e a admiração são espaços
para a sujeição, a rendição e, por que não, o controle do indivíduo. O interesse e o
envolvimento, manifestados às imagens de arquivo, passam a ser o principal responsável
pela reconstrução dos significados simbólicos mobilizados na/para a constituição de
memórias, verdades e credibilidade de fatos. Dessa forma, o processo de rememoração
de “já ditos”, (re)encetaram-se outros dizeres, promovendo, sobretudo, a emergência de
novos sentidos.

Considerações Finais
Na série comemorativa do Jornal Nacional, o testemunho, representado pelos
repórteres participantes do projeto, torna-se, então, elemento central e essencial na
narrativa sobre a história, tangenciando o passado e a memória para atribuir credibilidade
ao fato rememorado.
Temos que pensar que os discursos apresentados pela mídia, originários do
Jornalismo e televisão, não estão à salvo do exercício de um ritual que determina para os
sujeitos falantes, elementos próprios, performáticos e papéis convenientes, como
quisemos demonstrar neste breve texto. Na sociedade de informação e dos discursos
funcionais, o objetivo é manter o status que a mantém, sem quebrar as regras. Para fazer
parte dessa esfera, todos querem jogar com suas próprias diretrizes.
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QUEM É O SUJEITO TATUADO DIANTE DAS REDES DE
VERDADES DE INCLUSÃO/EXCLUSÃO EXPOSTAS NA
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Resumo:
Em uma sociedade multifacetada, em que os sujeitos estão relacionados aos mais variados
modos de subjetivação, somos compelidos a nos adaptarmos a práticas de verdades e sentidos
de convicção que, muitas vezes, nos instrui à adoção de novos estilos de vida. Nesse ínterim
propomos discutir como o sujeito tatuado produz efeitos de verdade, diante das normatizações
que, consequentemente, envolve relações de inclusão/exclusão expostas midiaticamente. Esse
processo de divisão é fundamental em se tratando do sujeito moderno, visto que, Segundo
Foucault (2011), na contemporaneidade a norma é cada vez mais ligada a mecanismos de
disciplinarização, correção e vigilância que direcionam a vida e o corpo do sujeito na sociedade,
ou seja, os processos de nominação e separação entre o sujeito normal e sujeito anormal são
definidas por mecanismos que são responsáveis por adequar o corpo a uma ordem sociocultural.
Palavras-chave: Sujeito; Tatuagem; Inclusão/exclusão.

Introdução
Esse trabalho busca discutir como o sujeito tatuado produz efeitos de verdade,
diante das normatizações que, consequentemente, envolve relações de inclusão/exclusão
expostas midiaticamente. Inclusão, sendo tratada conforme Lopes (2013), como uma
invenção da Modernidade, que está constantemente sendo modificada, atualizada,
portanto, ressignificada a partir de diretrizes globais que operam através de práticas de
governamento do Estado e de subjetivação. Entendemos que a produtividade do
cruzamento dessas formas de operação está na constante capacidade de atualização da
“norma” termo empregado por Foucault, e que, juntamente a outros conceitos do autor
embasará o estudo neste artigo. Para refletirmos o processo de inclusão/exclusão do
sujeito tatuado nas redes da mídia usamos alguns exemplos discursivizados
midiaticamente em torno da tatuagem, a saber; uma reportagem revista Super
Interessante de dezembro de 2008 e uma matéria do site Globo.com, 2006 ou do Jornal
Correio Brasiliense 20071.
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Sujeito tatuado discursivisado na mídia: do normal ao anormal
Para Foucault (2001), decorrentes da norma, estão os conceitos de normação e
normalização; o primeiro é típico da modernidade e o segundo da contemporaneidade.
Na modernidade, a norma é cada vez mais ligada a mecanismos de disciplinarização,
correção e vigilância que direcionam a vida e o corpo do sujeito na sociedade, ou seja, os
processos de nominação e separação entre o sujeito normal e sujeito anormal são definidas
por mecanismos que são responsáveis por adequar o corpo a uma ordem sociocultural.
Esse processo de divisão é fundamental em se tratando do sujeito moderno, sujeito
normalizado. Segundo Foucault (2001), o conceito de anormal de nossos dias vem do
final do século, sendo derivado das relações de reciprocidade que se estabeleceram entre
três figuras distintas inaceitáveis socialmente: o monstro moral, o indivíduo a corrigir e o
onanista. Todos marcados por dois elementos: o jurídico e o biológico.
A primeira categoria, o monstro moral, “combina o interdito e o impossível”. As
malformações passaram a ocupar lugar de destaque na medida em que subverteram a lei
natural, as leis da sociedade e da justiça. A periculosidade de monstro moral conduz à
inversão do crime monstruoso, ao monstro criminoso (Foucault 2001, p.128). A segunda
categoria, o indivíduo a corrigir é uma personagem mais recente do eu monstro. “É o mais
correlato das técnicas de adestramento, com suas exigências próprias, do que dos
imperativos da lei e das formas canônicas da natureza. O aparecimento do incorrigível é
contemporâneo ao estabelecimento das técnicas de disciplina, a que se assiste durante os
séculos XVII e XVIII” (FOUCAULT, 2001, p. 63).
A partir dessa categoria, o indivíduo a corrigir, pensa-se o sujeito tatuado em
exclusão nas lentes da mídia, tendo em vista que há um sujeito tatuado discursivizado
pela mídia que rompe a ordem social. Esse sujeito é veiculado a partir de práticas
negativas, sujeitas à correção e disciplinamento.
A última categoria, do onanista, a criança masturbadora é a mais nova, surgindo
meados do século XIX, e foi contemporânea ao desenvolvimento das teorias da
sexualidade infantil, ou às teorias da psicopatologia das perversões. Tais teorias
transportaram-se das práticas de confissão da Reforma Protestante e o seu policiamento
dos pecados, dentre os quais o desejo sexual. O contexto de referência estreita-se ainda
mais sobre o indivíduo e seu corpo, aplicados à nova tecnologia de poder.

O saber-poder médico conquista definitivamente o seio das famílias,
normatizando, controlando e regulando a relação entre pais e filhos. O médico herda o
papel do padre: em lugar de interrogatórios, consultas, em lugar de penitências,
tratamentos e conselhos. Como descreveu Foucault (2001, p. 74), “a pequena família
incestuosa que caracteriza nossas sociedades, o minúsculo espaço familiar sexualmente
saturado em que somos criados e em que vivemos formou-se aí”.
Em todas as categorias, o filósofo evidenciou histórias e trajetórias autônomas.
Contudo, suas especificidades se modificaram e se misturaram em convergências e
deslizamentos. Desse modo, a genealogia dos anormais se formou a partir do
estabelecimento de uma rede regular de saber-poder, que sustenta o conceito de anormal.
Conforme Foucault (2001), existe uma norma cultural cuja exigência postula que
o sujeito seja, ou não, de determinada forma, esteja, ou não, dentro de uma determinada
ordem, e esse tipo de ordem é marcada pelo/no corpo. Para esse filósofo, o corpo é o lugar
de constituição do indivíduo, onde atua as relações de sabe-poder, lugar sobre o qual
atuam os discursos e práticas sociais na escola, nas prisões, nos hospitais. Em Vigiar e
Punir, o corpo aparece como um produto, um objeto infinitamente maleável do poder. A
fabricação de corpos dóceis fabricados e governáveis é o alvo das disciplinas. Entretanto,
é importante pensar que a forma de subjetividade almejada na contemporaneidade não
pode ser apenas vinculada às singularidades somáticas das disciplinas, mas nas lógicas
das relações de poder em que governar pressupõe a legitimação do outro, a aceitação dos
governados e, sobretudo, a possibilidade de resistência.
Entretanto, embora as resistências sejam presentes nesse processo de constituição
de si, segundo Ortega (2008), encontramos nas práticas de bioasceses pós-moderna uma
vontade de uniformidade, de adaptação à norma e a constituição de modos de existência
conformistas que visa à saúde e o corpo perfeito. Nessa mesma direção Pereira (2013,
p.173) salienta que, na hodiernidade, pode-se visualizar um movimento incessante de
procura de apagamento das marcas das diferenças em favor da construção de um mundo
harmônico e que, por isso, “busca desativar o que difere, marcando com uma identidade
anormal o que burla, desenquadra, rompe, destoa dos enclausurados parâmetros de
normalidade que engessam os sujeitos e seus corpos”.

Retomando mais uma vez Ortega (2013) diz que os avanços tecnológicos e
científicos direcionados ao corpo, a partir do século XX, tornaram as modificações
corporais um fato especial na tentativa de personalização do sujeito, pois
não podendo mudar o mundo, tentamos mudar o corpo, o único espaço que
restou à utopia, a criação”. Body-building, tatuagens, piercings, transplantes,
próteses, clonagem, e até mesmo a última moda das amputações voluntárias
representam avanços na conquista do último continente, o corpo, e tentativas
persornalizá-lo. (ORTEGA, 2013, p.48)

Essas modificações, no limite da normalidade, são inscritas na norma do biopoder
que são incessantemente acolhidos e divulgados pela mídia. Se o biopoder,
diferentemente do poder disciplinar se preocupa com as populações é oportuno pensar
que, além de diversos mecanismos reguladores, citados por Foucault (controle de
natalidade, fecundidade, higiene, saúde pública, etc.), existe a partir do século XX o
controle dos cuidados com a saúde da pele que se estende à população.
Mauss Marcel (1934), entendendo a tatuagem como uma técnica corporal pontua,
em sua obra “Técnicas corporais”, que as marcas corporais são maneiras como os homens
de cada sociedade sabem-se servir de seus corpos. Acrescenta ainda que toda sociedade
tem hábitos, regimes, regras que são próprios de cada tempo, e exemplifica isso a partir
da maneira distinta como o exército Britânico marcha diferentemente do nosso. Fato que
justifica mais uma vez, neste trabalho, que se analise o sujeito conforme propõe Foucault
(2004): os sujeitos precisam ser compreendidos como sendo produzidos em locais
históricos e institucionais específicos, porque eles são construídos dentro e não fora dos
discursos.
Dessa forma, buscando compreender como a mídia produz discursos que
justificam a exclusão/inclusão de determinado sujeito tatuado, acredita-se que ela surge
em decorrência de uma regra sociopolítica que vai classificar os indivíduos em normais
e anormais, inseridos em discursos verdadeiros que buscam governar e direcionar a vida
e os corpos dos sujeitos.
Mas, para que não exista dúvida quanto à exclusão ou não exclusão, é necessário
buscar as formas de emergência dessa dicotomia, partindo da premissa de que ele é
elaborado como reprodução dos efeitos do poder de normalização que se espalha na
sociedade. Para tanto, toma-se Foucault em sua obra Os Anormais, curso do Collège de

France, (1974 -1975), especialmente aula de 15 de janeiro de 1975, em que ele define que
a norma
não se define absolutamente como uma lei natural, mas pelo papel de exigência
e de coerção que ela e capaz de exercer em relação aos domínios a que se
aplica. Por conseguinte, a norma é portadora de uma pretensão ao poder. A
norma não e simplesmente um princípio, não é nem mesmo um princípio de
inteligibilidade. É um elemento a partir do qual certo exercício do poder se
acha fundado e legitimado. [...] a norma traz consigo ao mesmo tempo um
princípio de qualificação e um princípio de correção. A norma não tem por
função excluir, rejeitar. Ao contrário ela está sempre ligada a uma técnica
positiva de intervenção e de transformação a uma espécie de poder normativo.
(FOUCAULT, 2001, p.62)

Quando Foucault trata da normalização, dizendo que é um tipo de poder, relaciona
necessariamente esse poder a um conhecimento, que, segundo ele, só pode funcionar
graças à formação de um saber, que é um efeito como condição de um exercício de poder.
Por isso, a positividade dessa normalização está diretamente ligada ao conhecimento.
Na perspectiva foucaultiana, a relação de poder de corpos normais/corpos
anormais remete um tempo histórico ainda bastante atual, encoberto apenas pelo discurso
da oportunização e da acessibilidade. Assim, não se importa se o sujeito é tatuado,
marginal, malhado, gordo ou deficiente, o que está em jogo são as relações de poder que
tornam esses sujeitos aceitáveis ou não. O efeito de flexibilidade da norma funciona como
uma oportunidade para que esses sujeitos se encaixem nela. No livro, Os Anormais,
Foucault (2001) afirma que essas relações podem desdobrar-se em locais de poder a favor
da hegemonia da norma.
Assim, no domínio constituído pelo corpo tatuado, de um lado está a necessidade
de um controle fundamentado nas disciplinas dos biopoderes, tal como vem acontecendo
nas últimas décadas, especialmente com a divulgação de uma política do corpo jovem,
bonito e sensual e, por outro lado, registra-se um governo do próprio corpo que, muitas
vezes, foge às regras da biopolítica social. Esse, logo é reconhecido e silenciado nas
práticas discursivas de cunho positivo.
Nesses pontos, as ideias de Foucault sobre o assunto são vitais para as nossas
análises, visto que convergem com aquilo que a mídia discursiviza como verdade, ou não
para o corpo na atualidade, ou seja, “princípios de correção e legitimação”. Ela faz
circular mecanismos disciplinares em direção ao corpo, símbolos e representações sociais

sustentados por um discurso científico e jurídico que espetaculariza o corpo na sociedade,
e ao mesmo tempo silencia outros discursos que rompem com os padrões sociais
“corretos” e “perfeitos”.
De acordo com Fischer (2012) e Le Breton (2010), o corpo cujas formas causam
mal-estar social é o corpo transgressor, é o corpo desgovernado dos sujeitos. Conforme,
Kahlil (2013), os corpos desgovernados são corpos que, por funcionarem pelo excesso
(de obesidade, de magreza ou de multiplicidade de formas), fogem à sociedade da
perfeição. Os corpos desgovernados fazem parte de elementos que estão do lado da
transgressão na medida em que “subvertem uma ordem pré-estabelecida seja dada sócio
culturalmente, seja fixada pelas leis da natureza, acusando lugares para o impossível e
para o proibido” (MILANEZ, 2013, P.14).
Na sociedade contemporânea, a prática da tatuagem é transmitida pela mídia como
discurso anormal e transgressor quando rompem com as normas de boa conduta social,
ou com as normas pré-estabelecidas físicas e estéticas vigentes e ratificadas pelos
discursos médico, jurídico ou estético, ou seja, esse corpo tatuado marginalizado contém
em si um caráter de exclusão e desconfiança que não está dentro dos padrões biopolíticos,
estéticos e culturalmente corretos em uma determinada época. Para Pereira (2013), na
sociedade contemporânea “os corpos anormais”, além de serem descriminados, terminam
frustrados por não serem capazes de atingir o ideal socialmente imposto.
O “normal” tatuado, o incluído pelas lentes da mídia enquadra-se em significados
simbólicos pré-construído da sociedade imaginária e de um real dito pela sociedade, ou
seja, é preciso alinhar-se aos padrões da moda, da arte, do estilo e sensualidade que são
discursivados midiaticamente como lugares ideais para a prática da tatuagem. Esse
trabalho tenso no simbólico, segundo Honório (2008, p.80) “é lugar de luta: luta pela
inclusão, luta pelos sentidos, luta por significar enquanto sujeito da/na sociedade que o
excluí para incluir. Sentidos que instauram contemporaneamente aos processos de
subjetivação”. Assim, constroem-se pelo discurso da inclusão da tatuagem na mídia, que
inclui atitudes e comportamentos, uma identidade de um grupo sob o prisma de uma
normalidade que reduz tudo e todos ao mesmo.
Assim, vê-se a mídia como dispositivo normalizador que inclui/exclui os sujeitos
tatuados ao adotar uma positividade que se liga a práticas sociais verdadeiras de uma

época. A prática da tatuagem discursivizada pela mídia como verdade passa pela
positividade da normalização por meio dos discursos jurídicos, médico e estético, a
exemplo das leis que regularizam a prática da tatuagem como propondo uma idade
mínima; pelo discurso médico, ao normalizar o uso de produtos descartáveis para a
perfuração da pele, e, ainda, pelo discurso estético que toma o corpo desenhado, tatuado,
bonito como corpo ideal, sensual, na moda e “estiloso”.
No caso da normalização da tatuagem, a positividade está em manter a ordem, a
saúde física e o bem-estar do sujeito que se tatua. No entanto, as construções identitárias
atuais dos tatuados e outros sujeitos que destoam do padrão do corpo ideal têm o mesmo
efeito de marcar negativamente e excluir esses corpos alheios à norma. Nesse caso,
considere-se, por exemplo, a tatuagem “marginalizada” como aquela que foge do padrão
da anormalidade, “anormal”, no sentido de que fora entendida como instituído, fora da
norma, do que é considera culturalmente “correto”, em uma determinada época.
Veja-se, por exemplo, a reportagem da revista Super Interessante, exposta a
seguir. Embora de alguma forma inclua a tatuagem marginal nos meios midiáticos,
apresenta-se cheia de significados negativos, divulgando, fazendo conhecer o sujeito
marginal. Os enunciados verbais e imagéticos reatualizam e ratificam dizeres préconstruídos socialmente na memória coletiva e cultural. Conforme Gregolin (2011, p.90),
alguns acontecimentos discursivos retornam constantemente, pois estão instalados com
muita força na memória cultural.
A reportagem, “Cadeia Ink” (tinta na cadeia) é um exemplo desse insistente
retorno para a prática da tatuagem com valores negativos. A exposição de tatuagens,
usadas por detentos e seus significados, insere essa prática dentro de um conjunto de
valores marginalizados. A princípio, o enunciado verbal que introduz a reportagem:
“Cadeia Ink”, juntamente com o enunciado imagético, já impõe determinados efeitos de
sentidos que circulam no imaginário social.

Figura 1

Fonte: Superinteressante, dezembro, 2008

Vejam que o sujeito tatuado exposto aqui não é o sujeito tatuado inscrito a partir
do modelo de ornamentação corporal que todos devem aderir às similaridades, mas o
sujeito tatuado que foge do padrão identitário midiatizado, aquele que está longe de uma
“identidade de consumo pós-moderna, em que se tem um predomínio da mídia”
(KELLNER, 2001, p.25). São tatuagens mal definidas, borradas, feitas com recursos
precários, com mínima condição de higiene. Biossocialmente2, essas tatuagens estão fora
dos padrões normalizadores da pós-modernidade, tendo em vista que na atualidade o
autoaperfeiçoamento físico, que passa pelo olhar vigilante do outro, tornou-se um
significante por meio do qual os indivíduos demonstram sua competência para cuidar de
si e construir sua identidade.
Numa época de “espetacularização” da prática da tatuagem, essa reportagem surge
como uma espécie de alerta que faz emergir determinados sentidos em relação ao sujeito
tatuado, ou seja, é preciso saber diferenciar quem é o tatuado marginal de quem não é,
quem está na ordem discursiva dessa prática e quem transgride a ordem. Esses efeitos de
sentidos de inclusão e exclusão materializam-se no conjunto enunciativo proposto na
reportagem que busca mostrar por meio de signos verbais e não verbais como se dá o uso
das tatuagens no interior da cadeia, e quais seus significados dentro daquele grupo. Isso
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Para Ortega (2008) na biossociabilidade criam-se novos critérios de mérito e reconhecimento, novos
valores com base em regras higiênicas, regimes de ocupação de tempo, criação de modelos ideias baseados
no desempenho físico e práticas de saúde.

de certa forma é uma espécie de alerta a outros grupos adeptos à prática da tatuagem de
como não ser incluído dentro dessa (des)ordem.
Apresentar a tatuagem, a partir de uma desordem social, efeito de sentido
produzido pelo próprio enunciado “Ink de cadeia”, (no senso comum “estar na cadeia”
significa “fora da lei”, ou ao menos já foi fora da lei), antecipa dizeres pré-estabelecidos
no imaginário social que estão fora dos padrões de orientação da prática cotidiana.
Unidade consistente que se repete nos meios midiáticos – protagonista incansável que
mantém sua visibilidade para além da reportagem da Super Interessante, pois é regular
esse fio condutor em diferentes meios de comunicação (reportagens, livros, artigos,
magazines, sites, blogs, propagandas, depoimentos em redes sociais etc.). Essa repetição
e essa insistência sobre os corpos tatuados produzem certos conhecimentos a respeito do
corpo e os sujeitos tatuados marginalizados, inserindo-os dentro de padrões reguladores
excludentes.
Outro exemplo que se encontra na mídia que vai exemplificar esse lugar de
inclusão e norma trata-se da matéria do site Globo.com ou do Jornal Correio Brasiliense
que expõe enunciado como: “Tatuados poderão ser barrados na Marinha e Exército: os
militares não querem, em seus quadros, oficiais que apresentem tatuagens que façam
alusão a ideologias terroristas ou extremistas contrárias às instituições democráticas.
Tatuagem com tema de violência, criminalidade, ideia de ato libidinoso, discriminação
ou preconceito de raça”. Mais uma vez, constata-se que há uma (a) normalidade em torno
da prática da tatuagem que inclui umas, ao mesmo tempo, que excluem outras.
Nesses e outros casos, os sujeitos tatuados, que são considerados anormais no
sentido foucaultiano do termo, são justamente aqueles que fogem dos padrões discursivos
que provocam uma ruptura na manutenção da ordem social. Vejam que não é toda ou
qualquer a tatuagem que os Militares querem barrar na Marinha e no Exército, mas apenas
aquelas que são consideradas extremistas e violentas, ou seja, que desestrutura a ordem
imposta por um poder governamental. Essas imposições provam que, na base da formação
das “técnicas disciplinares”, que regem a construção discursiva do corpo tatuado na
atualidade há um discurso divergente, baseado em práticas as quais nem a mídia, nem as
instituições governamentais valorizam.

Efeito de fim
Sendo assim, entende-se que o sujeito tatuado é constituído nas redes de verdade
de inclusão/exclusão e resistência que estão na base de formação dos poderes que regem
a construção discursiva do corpo tatuado, tornando o corpo um lugar de circulação de
poderes, pois se há a necessidade de constituir determinados

padrões discursivos

(jurídicos, estéticos, religiosos) é porque há um discurso divergente, baseado em práticas
as quais a mídia e instituições governamentais não valorizam. Nessa relação, cria-se uma
tensão entre a imagem que se propõe a desejar e o corpo que ainda não foi totalmente
moldado pelos biopoderes. Vê-se aqui nas análises uma excessiva valorização de práticas
de controle do corpo, isto é, novas práticas de bio-ascese3 que expressam modos de
existência a partir de práticas corporais que buscam o corpo perfeito, ideal, assujeitado às
normas sociais. Conforme Ortega (2008), enquanto na Antiguidade a ascese – práticas de
si –4 representava práticas de liberdade que tinham por função frequentemente desafiar
os modos de existência prescritos, uma forma de resistência cultural, uma vontade de
demarcação, de singularização, de alteridade, sujeitos resistentes às representações
exteriores, encontramos nas práticas de si uma vontade de uniformidade direcionada ao
corpo, de adaptação à norma de constituição de modos de existência. “A ideia de uma
ascese, exclusivamente, corporal, expressa uma preocupação com o olhar do outro sobre
mim, sobre minha aparência.
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Resumo:
Esse trabalho submete à problematização uma discussão sobre o discurso da educação inclusiva
que passa a ser discursivizado na proposta de redação do Exame Nacional do Ensino Médio em
2017. Objetivamos fazer uma leitura discursiva do acontecimento discursivo a partir da proposta
de redação do exame. Metodologicamente empregamos o método arqueogenealógico
(FOUCAULT, 2009, 2013) e fazendo uso de uma abordagem que prioriza o batimento entre a
descrição e interpretação dos enunciados (PÊCHEUX, 2008). Assim, na esteira da produção dos
efeitos de sentido buscamos analisar como os enunciados são discursivizados na grade de
emergência do objeto por seu funcionamento discursivo. Estamos fundamentados teoricamente
na Análise do Discurso de linha francesa em estreitos diálogos com os pressupostos de Michel
Foucault.
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Introdução
Este trabalho é vinculado ao campo dos estudos discursivos, uma vez que, analisa
a emergência da linguagem na produção histórica, política e social em articulação com o
seu exterior por uma rede de memória, se dá no bojo de um empreendimento de interdição
e controle do que pode e deve ser dito. A língua é vista como lugar de manifestação de
poder, tomada como meio e produto.
Assim, olhar para as produções do cotidiano é crucial no trabalho da leitura
discursiva, pois, trata-se de demarcar o funcionamento do discurso no crivo das
estratégias discursivas. Por um percurso sinuoso o discurso é entendido na dispersão e o
sentido enquanto efeito, tais elementos estão presentes nas práticas sociais.
Para tanto, é com as práticas discursivas que se tem a legitimação de condutas,
verdades e dispositivos. Desse modo, no entremeio de vontades de verdades sobre o
discurso da inclusão promove-se relações de poder sobre o corpo com deficiência ao
dispor um conjunto de dispositivos de segurança na sociedade, por sua vez, a produção

do discurso é articulada, seletiva e configurada por determinados procedimentos
(FOUCAULT, 2013).
No funcionamento do discurso da educação inclusiva presente na sociedade
hodierna atualiza-se novos saberes por vontades de verdade, uma vez que, interdita e
controla os efeitos de sentido. É no espaço das relações de poder que o sujeito surdo entra
na ordem das discursividades do cotidiano, sustenta a construção de modos de
subjetivação e torna-se motivo de nossa investigação.
Pensando nestes aspectos, objetivamos analisar a proposta de redação do Exame
Nacional do Ensino Médio (ENEM) de 2017, cujo tema foi “Desafios para a formação
educacional do Surdo no Brasil”, e emergiu na sociedade em sua irrupção. O enunciado
repercutiu nas redes sociais, ganhou visibilidade na mídia, tornou-se, portanto, um
acontecimento discursivo.
Desse modo, o discurso sobre o sujeito surdo entra na ordem da sociedade de
controle, pois perpassa as práticas sociais na condução de manobras discursivas
sustentadas pelo discurso da educação inclusiva. Isso é possível devido as configurações
do sistema neoliberal, uma vez que, inscreve a inclusão em um dispositivo de segurança
que faz surgir certas práticas para dar conta de tudo e todos (RECH, 2013).
Investigaremos as estratégias discursivas sinalizadas nos enunciados da prova de
redação. Tal produção discursiva passou a ser circulada na sociedade após a divulgação
do tema pela instância produtora, o Ministério da Educação (MEC), órgão competente
para a produção de discursos na medida que produz efeitos de interdição e controle do
que é dito.
Estamos fundamentados na teoria da Análise do Discurso de linha francesa
(doravante AD), em estreitos diálogos com o filósofo Michel Foucault. Nosso percurso
teórico-metodológico comporta uma abordagem qualitativa e faz trabalhar a leitura
discursiva do enunciado no batimento entre descrição e interpretação (PÊCHEUX, 2008).
A justificativa para a realização deste artigo é a de percorrer na ordem do discurso
da educação inclusiva a partir do acontecimento discursivo. Tal funcionamento
possibilitou, na espetacularização midiática, a emergência de vontades de verdades,
estratégias disciplinares e controle discursivo ao se efetivar por uma memória discursiva
no bojo de sua irrupção na produção de sentidos.

Para tanto, passaremos no tópico seguinte a discutir a inscrição do corpo com
deficiência na ordem do discurso da educação inclusiva, de modo que também poderemos
assinalar quais estratégias são mobilizadas no espaço das relações de poder-saber.

O corpo com deficiência: na ordem do discurso da educação inclusiva
A circulação dos enunciados se dá na ordem do que pode e deve ser dito e esta
operação é efetivada pelas relações de poder. Sobre esse efeito, tal atividade é
compreendida nas intimas relações sociais por uma condição estratégica (FOUCAULT,
1988), pois se configura entre as relações históricas de cada sociedade. Assim, as relações
são mantidas e aceitas, determina condutas e efeitos, promove discursos.
O discurso da inclusão social é um tema recorrente na atualidade, sua modalidade
na educação nacional compreende a inclusão de todos em diferentes esferas sociais, uma
vez que, “as sociedades humanas vêm-se tornando progressivamente inclusivas desde a
Antiguidade” (OMOTE, 2012, p. 40).
Hoje, muito se fala em educação inclusiva no tratamento dado a inclusão das
pessoas com deficiência na esfera escolar com foco às necessidades especiais de cada
sujeito. Diante disso, a presença de enunciados sobre a educação inclusiva entra na ordem
das produções discursivas do mundo globalizado.
As discursividades são agenciadas por um conjunto de saberes que passam a
legitimar a inscrição do corpo com deficiência à ocupar os mesmos lugares que os ditos
normais. Esse discurso aparece em resposta as práticas segregativas que mantiveram o
corpo, tido como anormal, excluídos da sociedade.
No tocante a estas questões, o funcionamento discursivo passou a ser agenciado
em meio as verdades de cada época diante do conjunto de saberes legitimados e
implantados socialmente. O paradigma de integração promoveu a inclusão de pessoas
com deficiência nos mesmos espaços dos ditos normais, no entanto, apenas com o
paradigma da inclusão buscou-se incluir de fato.
Desse modo, como afirma Foucault (2015, p. 52):
Cada sociedade tem seu regime de verdade, sua “política geral” de verdade:
isto é, os tipos de discursos que ela escolhe e faz funcionar como verdadeiros;
os mecanismos e as instâncias que permitem distinguir os enunciados

verdadeiros dos falsos, a maneira como se sanciona uns e outros; às técnicas e
os procedimentos que são valorizados para a obtenção da verdade; o estatuto
daqueles que têm o encargo de dizer o que funciona como verdadeiro.

Portanto, surge um conjunto de produções discursivas que inscrevem o corpo com
deficiência na ordem do discurso da educação inclusiva, entendido como um dispositivo
de segurança. De modo que, tais práticas inclusivas são legitimadas por políticas públicas
através de estratégias da governamentalidade, assim tem-se o efeito do poder sobre a
população de governar e tornar os corpos úteis em sociedade.
Há, portanto, uma multiplicidade que circunscreve a existência do corpo com
deficiência na sociedade, antes por uma segregação e agora ele é discursivizado através
do efeito da normatividade na ordem do discurso da educação inclusiva. Esse mecanismo
é legitimado nos discursos pedagógicos apoiados no saber jurídico.
Como podemos notar na Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência –
Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015, nos artigos dedicados à Do Direito à Educação
(BRASIL, 2015). Tomamos tal materialidade como um enunciado, que por sua vez, foi
discursivizado na produção discursiva da prova de redação do ENEM/2017, ele se
apresentou como um texto motivador e se constitui da seguinte forma:
Art. 27. A educação constitui direito da pessoa com deficiência, assegurados
sistema educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao longo de
toda a vida, de forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus
talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas
características, interesses e necessidades de aprendizagem.
Parágrafo único. É dever do Estado, da família, da comunidade escolar e da
sociedade assegurar educação de qualidade à pessoa com deficiência,
colocando-a a salvo de toda forma de violência, negligência e discriminação.
Art. 28. Incumbe ao poder público assegurar, criar, desenvolver, implementar,
incentivar, acompanhar e avaliar:
IV - oferta de educação bilíngue, em Libras como primeira língua e na
modalidade escrita da língua portuguesa como segunda língua, em escolas e
classes bilíngues e em escolas inclusivas;
XII - oferta de ensino da Libras, do Sistema Braille e de uso de recursos de
tecnologia assistiva, de forma a ampliar habilidades funcionais dos estudantes,
promovendo sua autonomia e participação;

A educação passa a ser fator significativo para o desenvolvimento dos sujeitos
com deficiência na sociedade, uma vez que, torna-se possível trazer o corpo anormal à
uma inclusão, através do discurso normalizador, nas diversas esferas sociais, é como
sinaliza os efeitos de sentido em “colocando-a a salvo de toda forma de violência,

negligência e discriminação”. É importante destacar que tal trecho destacado também
mobiliza uma rede de memória discursiva que perpassou a história do sujeito Surdo, a
exclusão dos indivíduos que nasciam sem voz ou por não dominarem a língua portuguesa.
É observando as produções discursivas em determinadas épocas que passamos a
enxergar os regimes de verdade que surgem para dar sustentação as novas
multiplicidades. Há um jogo de relações existentes entre a esfera social, política,
econômica e social que repercutem na emergência de vontades de verdade conferidas ao
corpo com deficiência. Segundo Foucault (2015, p. 54) “por “verdade”, entender um
conjunto de procedimentos regulados para a produção, a lei, a repartição, a circulação e
o funcionamento dos enunciados”.
Desse modo, o discurso da educação inclusiva é dimensionado na égide do
controle, induzindo poder e reproduzindo subjetividades. O conjunto de enunciados
presentes nas práticas discursivas legitimam vontades de verdade sobre o corpo com
deficiência em diferentes épocas, isso ocorre na produção discursiva da prova de redação
do ENEM/2017.
Essa articulação entre a interdiscursivas nas produções nos possibilita entender
que “todo enunciado é intrinsecamente suscetível de torna-se outro, diferente de si
mesmo, se deslocar discursivamente de seu sentido para derivar para outro” (PÊCHEUX,
2008, p. 53). Por este crivo de produções discursivas que faz trabalhar inúmeros efeitos
de sentido, mas nunca qualquer um, isso permite o trabalho do acontecimento discursivo
que foi discursivizado na proposta de redação do ENEM/2017. Este é o assunto do tópico
seguinte.

A proposta de redação do Enem/2017: a irrupção do acontecimento discursivo
Como forma de entender a produção dos enunciados, as vontades verdades e a
construção de efeitos de sentido observa-se que não acontecem no mesmo plano. Tratase de operações discursivas de acordo os regimes de existência, isto é, ao discurso da
educação inclusiva as verdades são estabelecidas socialmente por todo um escalonamento
de coisas.
Na sociedade emerge a existência dos saberes pedagógicos para legitimar, através
do saber jurídico, um efeito de normalização do sujeito Surdo. Nessa direção, o objeto

discursivo é definido nas práticas sociais, tanto por regimes de emergência quanto por de
delimita-se (FOUCAULT, 2009).
É, portanto, desse modo específico que o discurso da educação inclusiva surge na
proposta de redação do ENEM em 2017. A prova de redação é considerada como uma
superfície de emergência que faz tratar sobre o assunto, interdita outros enunciados, no
controle do que pode e deve ser dito, a fim de atingir seus objetivos.
Acerca disso, o analista deve buscar compreender por quais relações de forças
determinados enunciados foram discursivizados e não outros em seu lugar (FOUCAULT,
2009). Portanto, torna-se relevante buscar no jogo das descontinuidades em que o
discurso da educação inclusiva do sujeito surdo aparece na prova de redação do ENEM.
Pelo viés discursivo a atualidade é estabelecida quando o enunciado se dá em uma
condição histórica na emergência de seu aparecimento. O enunciado é sempre um
“acontecimento que nem a língua nem o sentido podem esgotar inteiramente”
(FOUCAULT, 2009, p. 31). Ele pode ser cartografado por determinadas relações de poder
e saber.
Portanto, a análise enunciativa coloca em atividade um jogo de manobras
discursivas, comporta uma atualidade na seleção de regimes de verdades inscritos na
história. É nesse sentido, por exemplo, que entendemos a irrupção discursiva da proposta
de redação do ENEM/2017, como um acontecimento discurso que faz trabalhar a
“presença de não-ditos no interior do que é dito” (PECHÊUX, 2008, p. 44).
Na proposta de redação do ENEM entra em cena o acontecimento discursivo, uma
vez que, mobiliza um conjunto de disciplina por um efeito de sentido de guia para a escrita
da redação. Os enunciados das “instruções para a redação” denotam o efeito do discurso
normalizador para que o candidato siga as normas e com isso consiga bons resultados.
A posição-sujeito é discursivizada e produz sentidos disciplina por uma relação
de poder que legitima a construção de determinados enunciados. Logo, a seção das
instruções faz trabalhar efeitos de gerenciamento das ideias, no atravessamento do saber
pedagógico, disciplina e de controle que a prova de redação apresenta em sua
configuração estrutural.
Na seção seguinte os textos motivadores são articulados pelas relações de poder
no prisma dos regimes de verdade existentes na sociedade. A discussão se pauta nos

discursos pedagógicos apoiados no saber jurídico, uma vez que, faz trabalhar no interior
do objeto o aparecimento de discursos sobre a formação profissional do sujeito surdo,
além de trazer um gráfico que sinaliza para a existência de classes especiais.
Pensando nestas relações é poderemos inscrever a produção discursiva no bojo de
uma rede interdiscursiva e que interdita sentidos, faz trabalhar outros e sinaliza o efeito
de controle pelo discurso normativo, assim como podemos ver na figura 1:

Figura 1: Prova de redação do ENEM/2017

Fonte: www.inep.com.br

Na materialidade discursiva, os enunciados incitam um trajeto de sentido de
relação à uma seguridade dos surdos na sociedade. É na perspectiva da biopolítica e das
estratégias de governamentalidade que podemos observar a inscrição das relações de
poder-saber. É imperativo considerar que no enunciado I pelo saber jurídico tem-se uma
produção discursivas de regulamentação e inserção da uma educação inclusiva, a todos,
uma vez que, traz para discussão a oferta da educação bilíngue e o ensino de Libras, do
sistema Braille e do uso de recursos de tecnologia acessível para as necessidades de cada
indivíduo.
Estas estratégias discursivas são permeadas por todo um conjunto de práticas
políticas e governamentais na égide do neoliberalismo. Assim, quando se têm o seguinte
enunciado linguístico “É dever do Estado, da família, da comunidade escolar e da

sociedade assegurar educação de qualidade à pessoa com deficiência, colocando-a a salva
de toda forma de violência, negligência a discriminação”, podemos pontuar dois efeitos
de sentido.
Um que sinaliza a atenção às pessoas com deficiência, de o sujeito ser governado
para que no futuro passe a se autogovernar e por um domínio de memória que é
discursivizado no interdiscurso de produções que segregava o corpo com deficiência. Os
regimes de segregação excluíram os ditos anormais no paradigma da exclusão, que
perdurou por um bom tempo na sociedade ocidental. Dessa forma, hoje há nas produções
do cotidiano, por um efeito normalizador, o discurso de salvar estes sujeitos, como
podemos ver no enunciado linguístico “de toda forma de violência, negligência a
discriminação”.
É através do dispositivo de segurança que se dá a legitimação da educação na
perspectiva inclusiva, assim o corpo com deficiência é capturado pelo efeito da norma na
égide das relações de poder-saber. Por isso, tanto pelo uso de recursos de tecnologias
acessíveis, quanto com o apoio de instituições privadas destinadas a receber os sujeitos
com deficiência, têm-se um efeito de normalização a atuarem no mercado de trabalho.
Como podemos observar no enunciado discursivo III, o sujeito Surdo é trazido na
ordem dos discursos sobre a formação profissional, por uma estratégia de
governamentalidade, do mercado de trabalho da sociedade capitalista. Além de haver um
resgate de memória “valorize as diferenças”, pois antes não se havia tais produções e hoje
busca-se isso, podemos depreender da materialidade que “um enunciado tem sempre
margens povoadas de outros enunciados” (FOUCAULT, 2009, p. 110).
Nestas estratégias discursivas, os recortes de real incitam para leituras plurais na
inscrição de uma subjetividade que é discursivizada ao Surdo, ainda por manter
timidamente sua presença no mercado de trabalho. No entanto, esse discurso é posto
quando se apresenta nos enunciados linguísticos “E na sua empresa tem espaço para
mim?”, e antes desta pergunta há “sou surdo e pós-graduado em marketing”. Tal
estratégias discursiva promove efeitos de sentido de oportunidade no mercado de trabalho
que ainda deixa a deseja para propiciar empregos para pessoas com deficiência.
Ao tratar destes sujeitos com deficiência, o que foi discursivizado não sinaliza
nenhum impedimento que o corpo possa ter. A construção discursiva ao sujeito surdo não

passou a ser subjetivado com algum tipo de deficiência, apenas por um efeito de se sentido
do indivíduo. Tais indícios subjetivizam o sujeito surdo na marcação de um regime de
verdade que preza pela produção e pelos benefícios que cada sujeito pode ter, diante do
apagamento da deficiência e evidência do grau de formação.
Como pudemos observar, no conjunto do quadro enunciativo, assim como a Lei
trazida inicialmente, houve a inscrição do dispositivo de segurança na ordem da educação
da educação inclusiva e no imbricamento das estratégias de governamentalidade. Tais
aplicações mobilizadas por estratégias discursivas só foram possíveis pelas relações
singulares que os enunciados mantiveram ao tratamento sobre o corpo com deficiência, o
sujeito surdo.
Nesse sentido, tomamos o enunciado na sua irrupção discursiva e que se tornou
gerador, se filiou, revigorou-se, marcou e interditou outros discursos. No dispositivo de
segurança teve-se a presença de um efeito do discurso normatizador para o sujeito surdo,
na medida em que, a subjetividade passa a ser produzida pelos regimes de existência dos
enunciados. A irrupção discursiva mobiliza o enunciado no atravessamento da proposta
de redação:

Figura 2: Proposta de redação do ENEM/2017

Fonte: www.inep.com.br

As estratégias discursivas são trabalhadas no crivo das relações de saberes, das
redes de memórias e de uma atualidade. Tais operações sinalizam para um sujeito que
possui uma cultura, uma linguagem própria para se comunicar e se viver em sociedade
assim como qualquer outra pessoa que não apresente nenhum tipo de deficiência.
Podemos enxergar ainda nos enunciados a bifurcação do dispositivo de segurança
que dá sustentação para o regime de existência da educação inclusiva. Neste percurso e
no exercício de relações de poder, o discurso não é como “simplesmente aquilo que traduz

as lutas ou os sistemas de dominação, mas aquilo porque, pelo que se luta, o poder do
qual nos queremos apoderar” (FOUCAULT, 2013, p. 10).

Considerações finais
Tendo em vista a incisiva repercussão dos estudos discursivos que faz trabalhar a
língua imersa nas questões históricas, sociais e políticas, têm-se as contribuições da teoria
da Análise do Discurso de linha francesa que buscar compreender o funcionamento dos
discursos na sociedade.
Para tanto, significativas são as contribuições dos pressupostos teóricos do seu
fundador Michel Pêcheux em estreitos diálogos com Michel Foucault. De certa forma,
especificamente ao nosso objeto discurvizado na égide das novas dizibilidades do
cotidiano têm-se o corpo com deficiência no cerne das discussões, do espetáculo
midiático, isto é, o corpo é objeto de estudo e fonte de interdiscursividades.
No curso de uma atualidade, os regimes de existência na inscrição do discurso da
educação inclusiva são trazidos na irrupção discursiva da proposta de redação do ENEM
em 2017. Visto que, as estratégias discursivas sinalizam recortes do real, uma vez que,
torna-se possível diante de um regime de usos dos discursos que não mais segrega e sim
faz trabalhar políticas inclusivas e de efetivação do poder em discurso para uma
normalização do corpo.
É um biopoder sobre o corpo na inscrição do dispositivo de segurança. Tal
estratégia se reconfigura por um controle do dito aos já-ditos. A rede de memória
discursivizada na emergência do acontecimento interpõe novos efeitos de sentidos do
presente. De modo que, o funcionamento do discurso da educação inclusiva do sujeito
surdo, pois é na discursividade que esse efeito se produz.
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Resumo:
Neste estudo, tencionamos investigar a constituição da polêmica em discursos sobre a língua
tendo como base o quadro teórico-metodológico traçado por Dominique Maingueneau (1997,
2005, 2010). Para tanto, partimos da hipótese de que a polêmica da qual estamos tratando se
instaura no confronto entre posicionamentos que procuram legitimar um direito de falar sobre a
língua. Tais posicionamentos encontram-se representados, em nossa concepção, no que
denominamos de Discursos de Fundamentação Normativa e Discursos de Fundamentação
Linguística. Partindo dessa premissa, o corpus com o qual trabalharemos apresenta as
discussões em torno do uso de estrangeirismos na língua portuguesa; nos deteremos mais
precisamente no Projeto de Lei nº 1676/991, proposto pelo deputado Aldo Rebelo, e em
fragmentos do livro “Estrangeirismos: guerras em torno da língua”2, organizado pelo linguista
Carlos Alberto Faraco.
Palavras-chave: discursos; estrangeirismos; polêmica.

Introdução
Os estudos sobre discursos em situação polêmica possuem em comum o fato de
abordarem contextos em que se faz presente a controvérsia, a disputa de posicionamentos
antagônicos pela legitimação de saberes. Quando trazida para o campo dos saberes sobre
a língua, essa disputa se manifesta por meio de duas perspectivas principais. A primeira
delas associa-se aos preceitos da Gramática Tradicional e adota um enfoque prescritivo
em relação aos fatos da língua, postulando a valorização e a difusão de uma norma
determinada. Já a segunda, está ligado à perspectiva da Linguística e procura descrever
cientificamente a língua.
As opiniões divergentes sobre a língua fazem com que esses dois domínios
estejam em constante confronto, ocasionando situações polêmicas. Uma dessas situações
foi desencadeada em razão do Projeto de Lei nº 1676/99, proposto pelo deputado Aldo

1

Diário da Câmara dos Deputados. Projeto de Lei nº 1676, de 1999. pp. 52060-52063. 4 de novembro de
1999.
2
FARACO, Carlos Alberto (Org.). Estrangeirismos: guerras em torno da língua. São Paulo: Parábola,
2001.

Rebelo. Partindo desse evento discursivo, tencionamos, nesta pesquisa, analisar a
construção da polêmica em discursos sobre a língua, considerando que a polêmica se
instaura na relação entre dois posicionamentos que integram um mesmo espaço
discursivo, tal como concebe D. Maingueneau (1997, 2005).

Polêmica como interincompreensão
A polêmica vem sendo objeto de estudo de trabalhos de Maingueneau já há alguns
anos. Em Gênese dos discursos3, o autor trata dessa temática, com destaque para a sua
pesquisa sobre discurso devoto empreendida nos anos 1970, na qual explora aspectos da
ordem semântica dos discursos. Abordando a problemática da interdiscursividade,
propõem-se, dentre outros aspectos, que o discurso seja apreendido por meio do
interdiscurso. Tal postulado é apresentado na primeira hipótese discutida no Gênese.
Desse modo, o interdiscurso teria “precedência sobre o discurso”; em vez do último, a
unidade de análise seria o espaço de troca entre diversos discursos. Em outras palavras, a
identidade se configuraria na relação interdiscursiva, já que os discursos não se
constituem de forma independente de outros discursos.
Em se tratando das relações polêmicas, defende Maingueneau (2005) que o
conflito se inscreve nas próprias condições de possibilidade dos discursos, não sendo algo
inserido ou acrescentado do exterior. Neste processo, a função da relação interdiscursiva
é descrita da seguinte forma:
O caráter constitutivo da relação interdiscursiva faz aparecer a interação
semântica entre os discursos como um processo de tradução, de
interincompreensão regrada. Cada um introduz o Outro em seu fechamento,
traduzindo seus enunciados nas categorias do Mesmo e, assim, sua relação com
esse Outro se dá sempre sob a forma do “simulacro” que dele constrói.
(MAINGUENEAU, 2005, p.22)

Em suma, sendo delimitado por uma “grade semântica”, cada discurso interpreta
os enunciados de seu Outro a partir da construção de simulacros. Esses enunciados serão
traduzidos em duas categorias de registros: os semas positivos e os semas negativos. Os
primeiros relacionam-se aos semas reivindicados; já os segundos, aos semas rejeitados.
Genèses du discours. Liège – Bruxelles: Mardaga, 1984. Edição brasileira: Gênese dos discursos.
Tradução Sírio Possenti. São Paulo: Parábola Editorial, 2005.
3

Ao discurso que se encontra na posição de tradutor, Maingueneau chamará de discursoagente e, para o que é traduzido, propõe a denominação de discurso-paciente. Destaca
ainda o autor que a atividade de tradução, por definição, é exercida em proveito do
primeiro, ou seja, do discurso-agente.
Nessa perspectiva, a noção de tradução é entendida em um sentido bastante
particular, pois, como ressalta Maingueneau, não se trata de tradução interlinguística,
como se traduzíssemos enunciados de um idioma para outro. Trabalhar com essa
concepção seria restringir o uso do próprio termo, se considerarmos a existência de zonas
de interincompreensão recíproca no interior de uma mesma língua. Assevera o autor que
o “componente de tradução” e os sistemas de restrições de cada discurso são faces de um
mesmo funcionamento. Ainda no modelo em questão, para atender aos propósitos do
autor, é feita uma substituição do termo “interdiscurso” pelas seguintes categorias:
universo discursivo, campo discursivo e espaço discursivo.
O universo discursivo é definido como a variedade de formações discursivas
interagindo numa mesma conjuntura. Mesmo constituindo um conjunto finito, essa
categoria não pode ser apreendida em sua totalidade; contudo, fornece domínios possíveis
de serem estudados: os campos discursivos. Por campo discursivo, entende-se um
conjunto de formações discursivas em concorrência (confronto aberto, aliança,
neutralidade aparente etc) que se delimitam de forma mútua em determinada região do
universo discursivo. Por fim, dentro dessa segunda categoria, é possível isolar espaços
discursivos, ou seja, subconjuntos de formações discursivas julgadas relevantes pelo
analista para suas finalidades de pesquisa.
Maingueneau (2005) cita como exemplo dessa terceira categoria o recorte feito
em seu estudo sobre o discurso religioso:
[...] o espaço discursivo que construímos associando humanismo devoto não
era previamente dado e resultou de uma escolha: mesmo se era dominante, o
discurso humanista devoto não era o único através do qual o discurso jansenista
teria podido constituir-se. Sobre esse assunto nós nos apoiamos na ideia
defendida por certos especialistas, segundo a qual o jansenismo se explicaria
essencialmente como uma “reação” contra o humanismo devoto.
(MAINGUENEAU, 2005, p. 37)

A partir da exemplificação de espaço discursivo apresentado pelo autor, temos
que os dois discursos – o humanista devoto e o jansenista – traduzem os enunciados de

seu Outro por meio de uma construção de simulacros. Acrescenta posteriormente o autor
que “antes que se constituísse o discurso jansenista, quando o humanismo devoto se
encontrava num espaço discursivo diferente, seu lugar já estava inscrito no universo
semântico de seu futuro adversário” (MAINGUENEAU, 2005, p.109).
Fundamentalmente, Maingueneau defende, em seu modelo, que a maneira como
os discursos polemizam encontra-se regida por uma semântica dos discursos. A polêmica
seria necessária, porque, na relação com o Outro, é construída a própria identidade dos
discursos, de modo que, para obter reconhecimento, o discurso precisa responder às
objeções, mostrando assim que não é invulnerável.

Registro: as três dimensões do polêmico
Em estudos mais recentes, Maingueneau (2010) utiliza o termo registro para fazer
referência às unidades que não limitam sua ocorrência a um gênero específico ou a um
tipo de discurso. Tratando das unidades com que se trabalha em análise do discurso, o
autor distingue unidades territoriais de unidades transversais. São, pois, às últimas que
o teórico associa o termo registro, uma vez que as unidades territoriais se definiriam em
razão do gênero e dos tipos de discurso.
Maingueneau aponta que a noção de registro pode abarcar uma diversidade de
coisas. Exemplifica que o termo já havia sido utilizado, em uma perspectiva
essencialmente sociolinguística, por Halliday, sendo associado, naquele momento, às
diversas situações de comunicação. O autor estabelece ainda, a partir de critérios
envolvidos na própria definição, uma distinção entre três tipos de registro: linguísticos,
funcionais e comunicacionais.
Os registros definidos com base em critérios linguísticos podem, segundo
Maingueneau, ser de ordem enunciativa, baseadas em estruturas textuais ou na associação
estatística de marcas linguísticas. Para os de base funcionais, teríamos, seguindo o já
conhecido modelo das funções de Jakobson, as tipologias que “tentam classificar os
textos

relacionando-os

a

diversas

funções

de

ordem

psicossociológica”

(MAINGUENEAU, 2010, p.189). Por fim, a combinação de traços linguísticos e
funcionais definiriam os registros do tipo comunicacional.

Diferentemente dos dois primeiros tipos de registros, este último apresentaria mais
dificuldades de classificação, como assevera o autor:
Com efeito, se se pretende delimitar registros com base em critérios
comunicacionais, muitos candidatos se apresentam. Mas, dada a diversidade
dos fatores envolvidos em uma atividade comunicacional, é extremamente
difícil traçar linhas de divisão claras, decidir o que é e o que não é um registro,
e onde passa a fronteira entre esse ou aquele registro (MAINGUENEAU, 2010,
p.189).

Conforme Maingueneau, o polêmico estaria associado aos registros do tipo
comunicacional. Nesse sentido, seria possível identificar determinados traços linguísticos
característicos de certa “violência verbal”; contudo, o polêmico não pode restringir-se a
“uma concepção tão vaga”. Para abordar o polêmico, Maingueneau evoca, dessa forma,
três dimensões: a dimensão enunciativo-pragmática, a dimensão sociogenérica e a
dimensão semântica.
A dimensão enunciativo-pragmática justificaria a exploração didática do registro
polêmico, indicando ainda que se pode atribuir ênfase não apenas nas marcas
enunciativas, como também na força ilocucional da enunciação. Nesta dimensão, a
identificação do polêmico passa pela determinação de traços localizados em diversos
planos, de modo que a abordagem não fique atrelada unicamente às marcas enunciativas.
Segundo Maingueneau, é preciso considerar o dispositivo pragmático no qual essas
marcas adquirem sentido. Em outras palavras, ressalta-se uma relação entre lugares,
papéis, normas etc.
Na dimensão sociogenérica, por sua vez, estudar o polêmico é considerar as
práticas discursivas efetivas por meio das quais ele se realiza:
De fato, o que é o polêmico, se não se consideram as práticas discursivas
efetivas por meio das quais, em um lugar e em um momento dados, ele se
exerce, e se não se inscreve cada texto nas redes de outros textos que lhe dão
sentido? Cada texto polêmico implica um quadro comunicacional, um gênero
ligado a um suporte e a lugares de difusão, que lhe prescreve um modo de
existência; ele se inscreve, além disso, em uma temporalidade específica,
constitui um acontecimento enunciativo que adquire sentido em relação a
outros da mesma série (MAINGUENEAU, 2010, p.195).

Nesse contexto, atribui-se ao polêmico, a partir de um dado espaço histórico, uma
configuração característica. A mídia, por exemplo, tem construído novos tipos de

polêmica. Maingueneau destaca que a televisão, em particular, promove, em formato de
folhetim, diálogos que sequer ocorreram. Haveria ainda uma mudança na dimensão das
unidades, que passariam de textos inteiros para “pequenas frases”.
A dimensão semântica, por fim, relaciona-se às identidades pressupostas e
construídas na situação polêmica. Maingueneau já havia tratado desse aspecto em seu
livro Gênese dos discursos ([1984] 2008), quando propõe uma ligação entre polêmica e
identidade a partir de pesquisa empreendida sobre a controvérsia entre jansenismo e
humanismo devoto. Nesta perspectiva de abordagem do registro polêmico, os traços do
polêmico são minimizados e o foco passa a residir na maneira como os diversos
posicionamentos se instituem no interdiscurso.

Análise e discussão
Em 1999, o deputado Aldo Rebelo apresentava à Câmara dos Deputados o projeto
de lei nº 1676, que “dispõe sobre a promoção, a proteção, a defesa e o uso da língua
portuguesa”. O objetivo do então deputado do PCdoB à época consistia em restringir o
uso de palavras em língua estrangeira, os chamados estrangeirismos, em território
nacional. Nesse contexto, caberia ao poder público, com o apoio da comunidade,
promover ações em prol da valorização da língua portuguesa. O referido projeto
estabelece ainda punição na forma de lei quando se constatar uso de palavras ou
expressões em língua estrangeira que não façam parte de casos excepcionais.
A aprovação do projeto de lei do deputado Aldo Rebelo não foi bem recepcionada
pela comunidade linguística, que passou a tecer severas críticas ao seu conteúdo. Dentre
essas críticas, algumas recaem sobre o caráter ultrapassado e simplista de língua que era
encabeçado pelo documento e que apontava o seu viés conservador. Na sequência,
expomos alguns trechos desse documento e de discursos contrários a ele. Nossa análise
pautar-se-á na concepção de polêmica como interincompreensão estabelecida por
Maingueneau (2005). Seguindo esta orientação, evocamos ainda as dimensões do
polêmico propostas pelo teórico em estudo (2010).
(1) Ora, um dos elementos mais marcantes da nossa identidade nacional reside justamente no fato de
termos um imenso território com uma só língua, esta plenamente compreensível por todos os
brasileiros de qualquer rincão, independentemente do nível de instrução e das peculiaridades

regionais de fala e escrita. Esse — um autêntico milagre brasileiro — está hoje seriamente
ameaçado. (Projeto 1676/99)
(2) Como explicar esse fenômeno indesejável, ameaçador de um dos elementos mais vitais do nosso
patrimônio cultural — a língua materna —, que vem ocorrendo com intensidade crescente ao
longo dos últimos 10 a 20 anos? Como explicá-lo senão pela ignorância, pela falta de senso
crítico e estético, e até mesmo pela falta de autoestima? (Projeto 1676/99)
(3) Os linguistas consideraram seu dever profissional demonstrar os equívocos e as impropriedades
do espírito e da justificativa do projeto. Vários tomaram a iniciativa de mandar manifestações
nesse sentido diretamente ao deputado, além de publicá-las na imprensa. (Carlos Alberto
Faraco em Estrangeirismos: guerras em torno da língua, 2001)
(4) Por falar em linguística, o deputado — contribuindo ainda mais para o caráter (involuntariamente?) cômico de seu texto — cita como “um dos nossos maiores linguistas” o professor Napoleão
Mendes de Almeida, o mesmo que durante muitas décadas, até morrer em 1998, defendia ideias
como: “É português estropiado que no Brasil se fala”, idioma que para ele equivalia a uma
“língua de cozinheiras, babás, engraxates, trombadinhas, vagabundos, criminosos”. (Marcos
Bagno em Estrangeirismos: guerras em torno da língua, 2001)

Retomamos, inicialmente, o raciocínio proposto por Maingueneau quando
considera a existência de um campo discursivo religioso a partir do qual é possível
recortar um espaço discursivo constituído no entrecruzamento de dois posicionamentos.
Em sua pesquisa, esses posicionamentos associam-se ao humanismo devoto e ao
jansenismo.
Em nosso caso específico, e considerando a produção de saberes sobre a língua,
recortamos um espaço discursivo formado pela oposição entre um discurso de
fundamentação normativa e um discurso de fundamentação linguística, ambos incluídos
no que denominamos de Discursos sobre a língua. Com base nesse postulado, temos que
os excertos (1) e (2), retirados do projeto de lei do deputado Aldo Rebelo, associam-se a
uma concepção normativa de língua, uma vez que buscam estabelecer um controle face à
heterogeneidade. Ao empregar a expressão “uma só língua” o enunciador se ancora numa
suposta unicidade linguística.
Em (2) percebemos um tom mais agressivo, com um ataque explícito ao Outro,
tido como “ignorante”, ou seja, é incapaz de reconhecer a ameaça dos estrangeirismos a
sua língua materna. Cabe destacar que o Outro, nesse contexto, se apresenta bastante
disperso, já que pode referir-se a qualquer indivíduo que manifeste as características
apontadas pelo enunciador. Reiteramos que o oponente não precisa necessariamente estar
marcado na superfície discursiva, na forma de uma heterogeneidade mostrada, para que
a polêmica seja instaurada. Maingueneau (1997, p.120), tratando da ausência de marcas

de heterogeneidade mostrada, nos assevera que “toda unidade de sentido, qualquer que
seja seu tipo, pode estar inscrita em uma relação essencial com uma outra, aquela do ou
dos discursos em relação aos quais o discurso de que ela deriva define sua identidade”.
A instauração de um outro posicionamento pode ser constatada nos excertos (3) e
(4). A referência ao discurso primeiro, com quem se polemiza, é explícita, basta atentar,
por exemplo, para as expressões “o projeto” e “o deputado”. Em (4) o enunciador
desqualifica o texto do Outro chamando-o de cômico, atribuindo uma característica não
condizente com o que geralmente se espera desse tipo de texto.
A palavra “involuntariamente”, entre parênteses, seguida de ponto de
interrogação, aponta para dois sentidos distintos. O primeiro sugere que o oponente é tão
ignorante a ponto de não saber que está pretendendo um efeito de sentido, mas está
causando, sem saber, outro, o da comicidade. Já o segundo é o de que o enunciador sabe
que é involuntário, mas acha tão absurda a colocação do deputado, que chega até a cogitar,
levanta a dúvida, por meio do ponto de interrogação, se não seria voluntária. Ainda nesse
trecho, notamos a presença das aspas e de itálico marcando a citação em discurso direto.
Em outras palavras, tona-se necessário destacar os enunciados do adversário para
comprovar seus pontos falhos, seu desconhecimento quanto à atuação do linguista.
Tanto em (3) como em (4), percebe-se uma preocupação em situar a linguística
nas discussões em torno da língua. De acordo com o que se lê em (3), responder as
impropriedades do discurso primeiro seria, antes de tudo, um “dever profissional”. Ao
emitir tal declaração, o enunciador parece manifestar-se em nome de todos os linguistas,
revelando o descontentamento desses profissionais em relação à proposta apresentada
pelo deputado.

Considerações Finais
Neste estudo, procuramos investigar, na interação entre Discursos de
Fundamentação Normativa e Discursos de Fundamentação Linguística, a polêmica em
torno das discussões sobre o uso de estrangeirismos na língua portuguesa. Nossa análise
pautou-se no quadro teórico-metodológico projetado por D. Maingueneau, com destaque
para as noções de interincompreensão e registro. A partir desta segunda noção, foi
possível apreender o polêmico em três dimensões: a enunciativo-pragmática, a

sociogenérica e a semântica. Consideramos que se faz necessária uma inter-relação dessa
tríade quando se intenciona empreender investigação sobre discursos de cunho polêmico.
Maingueneau, por exemplo, não descarta que tais dimensões sejam indissociáveis.
No que concerne ao corpus, não restringimos nossa análise a um gênero
específico, haja vista termos trabalhado com projeto de lei e ensaio (este último coletado
da obra Estrangeirismos: guerras em torno da língua), o que demonstra, ademais, que o
polêmico suscita a mobilização de gêneros variados. Coadunamos, nesse momento, com
a perspectiva de Maingueneau (2010) que propõe também estudar o polêmico a partir das
práticas efetivas por meio das quais ele se exerce, isto é, da dimensão sociogenérica.
Acreditamos que com um recorte maior de análise, já delineado em nossa pesquisa
de mestrado em andamento, que inclui a polêmica sobre o ensino de variação linguística
em material didático, seja possível mapear com mais precisão as especificidades da
polêmica em cada um desses gêneros do discurso. Dada a complexidade do registro
polêmico e da dificuldade em apreendê-lo, frisamos, por fim, que esta breve investigação
não esgota a diversidade de possibilidades a serem exploradas.
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Resumo:
As antologias e coletâneas colocam em circulam conjuntos de textos, organizados a partir de
uma temática, de um nome de autor ou de um período que suspostamente conferem unidade.
Neste trabalho, discutimos de que modo a organização de uma antologia ou coletânea de textos
biográficos exerce papel na constituição de uma memória, ao fazer circular discursos sobre
pessoas, obras e campos de atuação, ao mesmo tempo em que oferece subsídios para a
compreensão da formação discursiva em que os organizadores se inscrevem. São analisadas
coletâneas publicadas pela imprensa brasileira no começo do século 21: “Grandes Cientistas
Brasileiros”, da Revista Caros Amigos, e “Vultos da República: os melhores perfis políticos da
revista piauí”. Refletimos como o efeito de unidade produzido pelas duas produções resulta na
circulação de “coisas-a-saber” (PÊCHEUX, 1983) sobre ciência e cientista, sobre ser político e
fazer política.
Palavras-chave: Discurso; biografia; antologia.

Introdução
Neste breve trabalho, é apresentada uma reflexão na tentativa de comparar dois
estudos: a dissertação de mestrado “A biografia como divulgação científica: uma análise
de discurso da coleção Grandes Cientistas Brasileiros”1 e a tese de doutorado em
desenvolvimento no Programa de Pós-Graduação em Linguística do Instituto de Estudos
da Linguagem (IEL), na Universidade Estadual de Campinas (Unicamp)2, cujo objeto são
perfis jornalístico-biográficos de pessoas ligadas à política brasileira, publicados
originalmente na revista piauí3 e, posteriormente, republicados em uma antologia, Vultos
da República: os melhores perfis políticos da revista piauí (WERNECK, 2010). Grandes
Cientistas Brasileiros também foi uma publicação da imprensa, tendo circulado como

1

A dissertação foi publicada no formato de livro, cf. ORMANEZE, 2015.
A pesquisa de mestrado foi desenvolvida no Programa de Pós-Graduação em Divulgação Científica e
Cultural, do Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo (LabJor), na Unicamp. A orientação
(mestrado e doutorado) é da professora doutora Mónica Zoppi-Fontana.
3
A revista piauí, cujo nome é grafado em letras minúscula, é mensal e publicada desde 2007, sob o comando
do jornalista, documentarista e empresário João Moreira Salles. A revista se propõe a reportagens
investigativas e ao desenvolvimento de textos em formato do que se chama, costumeiramente, de
Jornalismo Literário.
2

suplemento da revista Caros Amigos4, responsável pela produção e edição dos textos. Nas
duas pesquisas, o corpo teórico-metodológico utilizado é a Análise de Discurso.
Além de os dois estudos estarem centrados em conjuntos de textos publicadas por
veículos jornalísticos, os materiais analisados fazem parte do domínio dos gêneros
biográficos, ou seja, centrados na história de vida. A biografia, conforme concebemos, é
um gênero que se dedica, na intersecção entre o discurso jornalístico, o literário e o
histórico, a narrar “a” vida de uma pessoa5. Já nos perfis, o foco é a narração “do”
presente, na tentativa de produzir uma descrição de quem seja o personagem. Nesse
segundo caso, as passagens sobre o passado do protagonista são, em geral, mais breves,
utilizadas para contextualizar o retrato a que o gênero se propõe produzir (ORMANEZE,
2015).

Coletâneas e antologias: agrupamento, rememoração e efeito de unidade
Agrupamentos de textos têm sido designados por dois termos: “antologia e
coletânea”. A palavra “antologia” pressupõe, ainda na etimologia, a proposta de
“seleção”. Em grego, conforme explica Serrani (2008), a palavra originalmente tem o
sentido de “seleção das melhores flores”. A mesma autora também explica que há uma
certa utilização como sinônimos do termo em relação à palavra “coletânea”, ainda que,
no mercado editorial brasileiro, seja mais usual usar “antologia” para a compilação de
textos do cânone literário e “coletânea” para as demais formas de reunião de textos, em
geral, pertencentes ao mesmo gênero discursivo. Habitualmente, a palavra “antologia”,
no mercado brasileiro, refere-se a produções focadas em uma rememoração/republicação.
Já as coletâneas trazem textos originais, agrupados por um ponto em comum (gênero,
tema, método, autoria etc.). Antologias e coletâneas têm sido bastante utilizadas no Brasil
com finalidade didática, comemorativa ou de difusão científica6. Para efeito de

4

Caros Amigos circulou, no formato impresso, mensalmente, entre 1997 e 2017. A revista tinha linha
editorial que se denominava “alternativa” e de “esquerda”.
5
Marcamos “a” vida, assim como “do” presente, na sentença seguinte, porque compreendemos que o texto,
ao tentar apresentar uma história, será sempre um efeito de unidade, em razão da impossibilidade, seja por
razões discursivas, metodológicas ou textuais, de se narrar algo em completude e transparência.
6
Chamamos de coletâneas de difusão científica as obras que reúnem artigos científicos agrupados sobre o
mesmo tempo, mesmo grupo de pesquisadores ou mesmo procedimento metodológico.

designação, neste artigo, chamaremos a publicação de Caros Amigos de coletânea e a de
piauí, de antologia.
A coletânea de Caros Amigos foi financiada pelo Ministério da Ciência e
Tecnologia (MC&T)7 e publicada em 12 fascículos colecionáveis entre dezembro de 2009
e novembro de 2010. Conforme materiais divulgados à época pela própria revista, tinha
como objetivo ser “uma obra de referência”, a ser usada por professores e estudantes.
Cada fascículo trazia duas biografias de cientistas8, tanto da área de Ciências Naturais
quanto de Humanas. Em Vultos, a antologia contém nove perfis, publicados originalmente
na revista entre 2007 e 2010, em sessão homônima.
Tanto coletâneas quanto antologias oferecem, como explicar Serrani (2008),
muita informação sobre o modo de escrita e de leitura, sobretudo quando se trata da
compilação de materiais organizados por época ou por autores. O efeito de unidade entre
os textos de uma mesma compilação, por mais que, nos casos em análise, tenham sido
escritos por pessoas diferentes, dá-se pelo que Orlandi (2009) chama de “função-autor”:
“A unidade do texto é efeito discursivo que deriva do princípio de autoria” (ORLANDI,
2009, p. 75).
Quando um texto circula associado a um autor (no nosso caso, as duas revistas)9,
isso basta para que, ao interlocutor, sua existência esteja carregada de sentidos antes
mesmo da leitura do material. Os nomes Caros Amigos e piauí têm um funcionamento
que delimita fronteiras e tetos, caracterizando um modo de ser e se opondo a outras
publicações. A função-autor é, portanto, uma característica do modo de existência na
sociedade. Produzir textos sob o nome de uma revista traz reflexos no modo de se
produzirem sentidos e também na forma com os jornalistas elabora(ra)m seus textos. Essa

7

Essa era a configuração do Ministério à época da publicação. A partir de 2016, a pasta incorporou novas
funções e passou a ser chamado de Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações (MCTIC).
8
Os cientistas biografados foram: Carlos Chagas, Johana Döbereiner, Florestan Fernandes, César Lattes,
Milton Santos, Crodowaldo Pavan, Celso Furtado, Maurício Rocha e Silva, Darcy Ribeiro, Nise da Silveira,
Mário Schenberg, Gilberto Freyre, Adolpho Lutz, Paulo Freire, Sérgio Buarque de Holanda, Fritz Feigl,
Câmara Cascudo, Graziela Barroso, Oswaldo Cruz, Anísio Teixeira, Josué de Castro, Henrique Morize,
Vital Brasil, José Bonifácio.
9
Os nomes das revistas figuram na capa dos materiais. No caso de Grandes Cientistas Brasileiros, aparece
como se fosse o nome de autor. No caso de Vultos, passou a incorporar o subtítulo da obra. Os nomes dos
autores dos textos aparecem apenas nos sumários e no início de cada capítulo.

unicidade não diz respeito apenas ao estilo, mas também às marcas discursivas que se
apresentam como regularidades.
As antologias e coletâneas, então, pela função-autor imputam uma autoria aos
textos e os contextualizam numa ordem ou numa nova ordem, no caso dos textos
republicados de piauí. Isso porque consideramos, a partir de Pêcheux ([1975] 2009), que
um texto está circunscrito às condições de produção e depende da memória discursiva
para produzir efeitos de sentido. Assim, os corpora analisados nas duas pesquisas
precisam ser pensados a partir das condições em que foram colocados em circulação,
considerando, por exemplo, o financiamento público no caso de Grandes Cientistas
Brasileiros.

Efeito de unidade nos corpora
A análise da coletânea de Caros Amigos demonstrou, inicialmente, como efeito
de unidade produzido pela função-autor
um ideal de ciência neutra, desvinculada de subjetividade e de interesses e, ao
mesmo tempo (...), que se preocupa com a melhoria de vida, com a
aplicabilidade de suas descobertas. Uma ciência em que, para ser incluído entre
os “grandes”, nota-se semelhança de interesses entre os “detalhes” mostrados
dos biografados e o projeto de desenvolvimento do País (determinado pelo diz
o MC&T – “transformar o setor [de Ciência e Tecnologia] em componente
estratégico do desenvolvimento econômico e social do Brasil, contribuindo
para que seus benefícios sejam distribuídos de forma justa a toda a sociedade”.
(ORMANEZE, 2015, p. 170, grifos no original10)

Além disso, “para toda a sociedade”, na coletânea de Caros Amigos, significou
dar destaque à ciência aplicada (em detrimento da ciência de base), à educação de grupos
menos favorecidos pelo sistema econômico, a tópicos relacionados à saúde e à criação de
uma relação entre grandes cientistas e injustiças sociais, pelo não reconhecimento
imediato de suas descobertas, pela perseguição política, sobretudo durante a Ditadura
Militar, ou pela situação social. Junte-se a isso o fato de que todos os biografados da
coletânea já estavam mortos e foram lembrados por aspectos que produziam sentidos

A palavra “grandes” foi grafada entre aspas por ser uma referência ao nome da coletânea. Já “detalhes”
recebeu o mesmo recurso em função da referência a uma citação utilizada na dissertação. De acordo com
Vilas Boas (2008), a “biografia deve nos proporcionar uma descrição detalhada de uma existência” (p. 2122).
10

metaforizando características como a genialidade, a extraordinariedade e o fatalismo
(VILAS BOAS, 2008), pelo qual era associados ao fato de que, para além de todos os
desafios e dificuldades, conquistaram importância e realização profissional. Assim, foram
se determinando coisas-a-saber (PÊCHEUX [1983] 2012) sobre ciência e sobre ser
cientista.
A produção do discurso, como explica Foucault ([1971] 2004, p. 8-9) é “ao mesmo
tempo controlada, selecionada, organizada e redistribuída por um certo número de
procedimentos que tem por função conjurar seus poderes e perigos”. Retomamos, com
isso, a afirmação de que Caros Amigos colocou-se, historicamente, como uma publicação
alternativa e, no caso da coletânea analisada, foi financiada pelo governo. Temos aí um
deslocamento da própria noção de alternativo. Se, num dado momento, durante a Ditadura
Militar, o sentido da palavra “alternativo”, como qualificação de publicações
jornalísticas, remetia à resistência à censura da informação (KUCINSKI, 1991), no
momento da enunciação de Caros Amigos para a publicação de Grandes Cientistas
Brasileiros, o “alternativo” está dentro da própria instituição governamental, por meio
dos contratos publicitários e de patrocínio que possibilitaram a produção da coletânea.
Publicar material com chancela do governo fez com que a revista produzisse outro
sentido para o “alternativo” que, naquele momento, deu-se pela possibilidade de elaborar
biografias, escolher os biografados e seus biógrafos, além de se vincular ao governo de
Luiz Inácio Lula da Silva. O MC&T, nesse caso, serviu também como chancela de que
os textos reunidos tinham utilidade pública. Não é possível desconsiderar ainda que esse
tipo de parceria, em razão do caráter de exemplo que as biografias assumem e o didatismo
presente na proposta da coletânea, “acabam indicando modelos de cidadãos e de cientistas
a serem seguidos pelos brasileiros, principalmente, por aqueles que podem entrar em
contato com esse material de forma didática” (ORMANEZE, 2015, p. 95).
Opera-se, portanto, uma relação entre o efeito de unidade e a noção de formação
discursiva (ORLANDI, 2009), conceito estruturado a partir de Foucault, pelo qual são
determinados os dizeres possíveis e permitidos numa dada formação ideológica. A
formação discursiva, assim, delimita os processos de inclusão e exclusão de cientistas

selecionados por Caros Amigos, bem como, como veremos a seguir, dos “melhores perfis
políticos” que compuseram a antologia de piauí11.
No caso de Vultos, temos um processo de formulação e circulação acompanhado
do sentido de rememoração, ou seja, de uma evocação da rememória e, da mesma forma
que fizemos com a coletânea de Caros Amigos, perguntamo-nos quem são as pessoas que,
ligadas à política brasileira, mereceram a inclusão nas antologias. Como a análise do
corpus de piauí ainda está em curso, neste trabalho, vamos focalizar o modo como, pela
função-autor, os selecionados para compor o material foram apresentados no sumário do
livro. Como lembra Guimarães (2002, p. 14), o sumário “não é uma mera indicação de
onde algo está. É uma indicação que passa pelo sentido que o acontecimento construiu.
(...). É uma instrução de como interpretar tanto o modo de chegar à matéria, como a
própria construção de algo como notícia, que, para ser notícia, é constituído por uma
temporalidade específica”.
Em Vultos, temos:
O andarilho: Fernando Henrique Cardoso
O consultor: José Dirceu
O caseiro: Francenildo dos Santos Costa
As armas e os varões: a formação de Dilma Rousseff
Mares nunca dantes navegados: Dilma Rousseff da prisão ao poder
O mundo dos fundos de investimentos: Sérgio Rosa
Na hora da decisão: José Serra
Pão e glória: Márcio Thomaz Bastos
A verde: Marina Silva

A forma de organizar os títulos materializa o “ser político”, colocando-o numa
rede de papéis. Nesses enunciados, “ser político” e “ser republicano” são características
ligadas a uma ação específica, sintetizada no sintagma nominal que, em todos os casos,
antecede os nomes próprios, colocados sempre após os dois-pontos.
Além dos aspectos formais, há outra regularidade na apresentação dos
personagens da narrativa que se constrói na antologia. Em parte dos títulos, há uma
espécie de apresentação: “o consultor”, “o caseiro”, “o andarilho”, “a verde”. Em outra
parte, há uma ação ou um tempo de ação sendo descrita ou sintetizada: “as armas e os
varões”, “na hora da decisão”. Num terceiro grupo, o que está em funcionamento são os
11

Em Ormaneze (2018, p. 81-82), há uma análise sobre a designação “melhores perfis políticos”.

lugares dessas ações, de modo metafórico: “mares nunca dantes navegados”, “o mundo
dos investimentos”. Os títulos, além de representarem um direcionamento de leitura sobre
os personagens retratados, constroem também, pela função-autor, um todo narrativo.
Estão aí representados os personagens, o tempo, o espaço, o conflito e o desfecho do que
é ser “vulto da República”.
Com isso, o que se coloca em funcionamento para caracterizar a “república” e “ser
republicado” são, exatamente, papéis, a priori, pouco republicanos: a coisa pública é
colocada de lado para que a política seja enunciada não na relação com o que é público,
mas numa rede que se constrói por si e pelos interesses de cada um dos personagens.
Mas, desse lugar que faz memória, do republicano e do republicado, há também
um apagamento. A revista piauí surgiu durante o mandato de Lula como presidente, que
tem importância histórica reconhecida. A antologia chegou às livrarias em 2010, dois
anos depois de encerrados os mandatos do petista. Lula não figura, no entanto, como
“vulto da República”. O ex-presidente é um personagem coadjuvante, citados diversas
vezes, pelas relações ou divergências, pessoais e políticas, com os perfilados
protagonistas.
Se, no caso de Grandes Cientistas Brasileiros, o financiamento governamental
produziu sentidos, em Vultos, é o lugar de piauí na imprensa brasileira que imputa mais
algumas características de autoria aos seus dizeres. A revista é tida como um
acontecimento na imprensa brasileira (CARVALHO, 2014), uma vez que, na contramão
das tendências dos veículos impressos, produz textos de reconhecido valor estéticoliterário, colocando-se como um espaço de ironia, reflexão e profundidade.

Considerações finais
No diálogo entre a pesquisa já encerrada e a que está em curso, colocamo-nos na
tensão entre pensar as coletâneas e antologias como gêneros discursivos em que, pelo
agrupamento de textos aos quais está imputada uma autoria pela função-autor, cria-se
uma unidade que se configura como uma nova narrativa, não sendo nem a soma das
partes, nem a retomada do que já foi dito. Os textos publicados nesse tipo de ordenamento
passam a fazer parte de um todo que, de outro modo e antes, não existi(ri)a. Ao adquirirem
características pedagógicas, ao serem usados em salas de aula, os discursos colocados em

circulação em ambas as compilações contribuem para a permanência das representações
materializadas, colocadas como um passado-presente, possível pelo funcionamento da
rememoração.
As publicações aqui analisadas têm, em comum, um caráter didático com o qual
circularam. No caso de Grandes Cientistas, essa finalidade estava prevista no material de
divulgação. A antologia de piauí, embora não explicite essa função em seu texto e nos
materiais de divulgação, é utilizada constantemente em cursos de Jornalismo e em textos
didáticos da área como exemplo de apuração, investigação e estilo de texto. Assim, pelo
suporte em que foi publicada (o livro), a antologia ganha também perenidade o que, em
situação ordinária, não é o esperado para um texto jornalístico.
A antologia coloca o texto republicado numa nova temporalidade, passando
também a fazer parte do conjunto de já-ditos, agora rememorados, sobre algo ou alguém.
O livro e a junção dos fascículos em capa dura, como ocorreu com a coleção de Caros
Amigos, nesse caso, são parte do processo de legitimação e credibilidade.
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Resumo:
Apresentado em 2015 pelo Governo de Goiás como solução para os problemas enfrentados na
educação goiana, a possibilidade de gestão das escolas estaduais goianas por Organizações
Sociais tem sido marcada pela polêmica, com embates, confrontos e discussões, vistos em
diferentes etapas do processo. Neste artigo, lançamos nosso olhar para a mídia jornalística em
seu aspecto discursivo, a fim de pensarmos a cobertura realizada em jornais e portais, no
momento em que o governo estadual anuncia e busca explicar o projeto. Pretendemos pensar,
com base no aporte teórico de Michel Foucault, as condições de emergência dos enunciados, por
meio das práticas discursivas, em sua historicidade, a fim de refletirmos sobre as relações de
saber/poder.
Palavras-chave: enunciados; mídia; Organizações Sociais.

Gestão escolar por Organizações Sociais e mídia
Em 2015, ano que marca o início do quarto mandato de Marconi Perillo (PSDB)
à frente da gestão estadual, o Governo de Goiás anuncia um novo modelo de gestão das
escolas estaduais. A proposta apresentada à época e direcionada as escolas de nível
fundamental e médio, era repassar gradualmente e por sub-regiões do estado, a
administração das escolas estaduais para Organizações Sociais, conhecidas como OSs.
Estas instituições estariam, mediante edital de chamamento, habilitadas para administrar
as escolas, inclusive, sendo responsáveis pela contratação de novos profissionais, que
passariam a ser regidos pelo regime celetista de trabalho, ao invés do estatutário. Nossa
proposta é pensar este processo por meio da mídia jornalística, refletindo acerca dos
enunciados que circularam na internet, em jornais e portais, sobre o processo de gestão
das escolas estaduais goianas por OSs. Tendo como base o aporte teórico empreendido
por Michel Foucault, nossa reflexão recaí sobre as práticas discursivas, sobre as relações
de saber que permeiam os ditos, assim como, também, sobre as relações de poder, com
foco no biopoder e na biopolítica, lançando nossos pontos de ancoragem no método
arqueogenealógico em Foucault. Neste artigo, nossa análise se dará de forma específica,

para o momento que chamamos de anúncio do novo modelo de gestão, amplamente
divulgado pela mídia.
O processo de gestão das escolas estaduais em Goiás por OSs, tem sido marcado
por uma série de desdobramentos, que pautam a cobertura da mídia jornalística. Uma
matéria publicada em um determinado jornal, pode ser considerada, do ponto de vista
discursivo, atravessada por diferentes e diversos discursos. Neste sentido, quando
pensamos na mídia jornalística e na construção de notícias efetuadas pelos veículos de
comunicação, estes tentam transmitir para o público uma certa ideia de neutralidade e
imparcialidade, que sabemos não ser real, pois, como afirma Barros Filho (1995, p. 71),
“a informação jornalística pode fazer crer numa representação do real desmediatizada, ou
seja, sem que a subjetividade inerente a todo processo de codificação seja patente”. Desta
forma, as notícias publicadas nos sites e portais extrapolam o caráter puramente
informacional e não são apenas meras escolhas técnicas a serem efetuadas pela mídia,
mas podemos pensar nas condições de possibilidade de um discurso, permeadas pelas
relações de poder/saber de um dado espaço/tempo, que fazem com que aquilo que é dito
por um determinado veículo ganhe não somente a consistência de notícia enquanto
produto jornalístico mas, também, a consistência de discurso, inscrito em uma
historicidade, sendo atravessado e constituído por aquilo que é exterior ao próprio texto
da matéria em si.
A relação análise do discurso e mídia é, portanto, bastante promissora e capaz de
proporcionar reflexões, por meio de um diálogo enriquecedor para ambos. Além disso, nos
dizeres de Gregolin (2007, p. 13),
pensando a mídia como prática discursiva, produto de linguagem e processo
histórico, para poder apreender o seu funcionamento é necessário analisar a
circulação dos enunciados, as posições de sujeito aí assinaladas, as materialidades
que dão corpo aos sentidos e as articulações que esses enunciados estabelecem com
a história e a memória. Trata-se, portanto, de procurar acompanhar trajetos
históricos de sentidos materializados nas formas discursivas da mídia.

O mesmo fato jornalístico, em nosso caso a questão das OSs na educação goiana,
constrói na mídia diferentes sentidos, onde ocorrem relações de força e de poder entre o
que é dito e o que não é dito.

Apontamentos sobre OSs, enunciados e mídia
Pensando na questão do enunciado, este é visto, para Foucault (2012), em sua
dimensão de historicidade, não a história linear, compreendida por meio de ciclos que se
iniciam e encerram em um dado momento, mas a história por meio de práticas e de rupturas.
Também deve ser visto em sua correlação, e não como sendo algo isolado, sem que se
estabeleçam e existam correlações. É necessário assim, um esforço de reflexão e de
desconstrução de conceitos prontos e cristalizados, por meio de um exercício de pensamento
e reflexão. Foucault (2012, p. 105) diz que o enunciado é
uma função de existência que pertence, exclusivamente, aos signos, e a partir da
qual se pode decidir, em seguida, pela análise ou pela intuição, se eles “fazem
sentido” ou não, segundo que regra se sucedem ou se justapõem, de que são signos,
e que espécie de ato se encontra realizado por sua formulação (oral ou escrita). Não
há razão para espanto por não ter podido encontrar para o enunciado critérios
estruturais de unidade; é que ele não é em si mesmo uma unidade, mas sim uma
função que cruza um domínio de estruturas e de unidades possíveis e que faz com
que apareçam, com conteúdos concretos, no tempo e no espaço.

O enunciado passa, portanto, pela compreensão da função enunciativa. Conforme
Fernandes (2007, p. 52), para Foucault, “trata-se de buscar, na exterioridade de um enunciado
determinado, as regras de sua aparição; [...]. Nesse interim, há uma relação que: envolve os
sujeitos, passa pela história, implica um campo correlato e envolve a materialidade do
discurso”. A função enunciativa é, portanto, condição essencial para que se estabeleça uma
análise do enunciado, na qual devemos olhar para a exterioridade, com sujeitos e enunciados
em sua relação com a historicidade.
O próprio modelo de gestão a ser implantado, a depender da rede de enunciados ou
das relações que tornam possíveis determinados enunciados e não outros, pode ser
compreendido como privatização, terceirização, parceria, gestão compartilhada, enfim.
Tomemos alguns títulos de matérias jornalísticas publicadas no segundo semestre de 2015,
ocasião em que o governo estadual anuncia e tenta explicar o que são as organizações sociais
na educação, que foram veiculadas por meio da internet, no portal G1 Goiás, no jornal Folha
de São Paulo, no portal Seduce, da própria Secretaria Estadual de Educação, Cultura e Esporte
e, por fim, no portal Sintego, do Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Goiás.
O portal G1 Goiás diz em sua matéria que “Governo pretende terceirizar gestões de
escolas da rede estadual, em GO” (G1 Goiás, 18 de novembro de 2015). Já o jornal Folha de

São Paulo fala que “Goiás prepara parceria inédita com setor privado para escolas públicas”
(Folha de São Paulo, 03 de setembro de 2015). Destacamos aqui, dos enunciados dos dois
veículos, a utilização dos termos “terceirizar”, referindo-se ao projeto como uma terceirização
de escolas e o termo “parceria”, entendendo que o projeto é uma parceria entre governo e
entidades privadas. Não se trata de mera escolha lexical, pois, como explica Foucault (2012,
p. 128), “o enunciado circula, serve, se esquiva, permite ou impede a realização de um desejo,
é dócil ou rebelde a interesses, entra na ordem das contestações e das lutas, torna-se tema de
apropriação ou de rivalidade”. Isso implica, ao tomarmos tais matérias enquanto enunciados,
em pensar as relações e as práticas discursivas que possibilitaram a emergência desses
enunciados no momento em que o governo apresenta o novo modelo a sociedade goiana, a
novidade a ser implantada tem ao mesmo tempo um aspecto de ineditismo, mas também de
repetição. Inédita, como relata a Folha de São Paulo por se tratar de algo que nunca foi
utilizado em escolas brasileiras. Repetição, como relata o G1 Goiás, pelo fato de repetir, por
meio da terceirização, uma experiência que já é bastante comum em outras áreas do serviço
público.
Pensando nesse aspecto, chamamos a atenção ao fato, dito por Foucault (2012, p. 123),
de que “há enunciação cada vez que um conjunto de signos for emitido. [...] A enunciação é
um acontecimento que não se repete; tem uma singularidade situada e datada que não se pode
reduzir”. Em seu aspecto de singularidade, datado e situado, o enunciado da parceria, da
privatização, da terceirização, da concessão, é continuamente repetido, circula no meio
político, social, acadêmico, econômico, é recoberto por interesses, é tomado por relações de
confronto e alianças, se relaciona com a historicidade. Observemos que a Folha de São Paulo
retoma algo que historicamente já existe, no entanto, acrescenta que, apesar de já existir, nunca
foi feito na área da educação e, assim, busca atualizar, trazer um novo olhar para aquilo que
ela chama de parceria, no entanto, com foco na educação. Entre o preparar da Folha de São
Paulo e o pretender do G1 Goiás, pensamos também em um discurso de inovação e
eficiência, que visa responder aquilo que seria uma demanda, uma urgência, que poderia
ser o oferecimento de educação de qualidade, que pode representar, no entanto, conforme
Veiga-Neto (2007, p. 69) “o deslocamento neoliberal a que hoje se assiste – da educação
como direito para a educação como mercadoria”. Podemos ver, neste sentido, um tipo de
poder que trata da política na gestão da vida, que age, conforme Foucault (2005, p. 289),

sobre corpos individuais, sobre o homem-espécie, que se transforma de uma anátomopolítica para uma biopolítica e podemos ver funcionando nesse acontecimento um
dispositivo de poder/saber.
Chamamos a atenção agora, para o título da matéria publicada no portal da Seduce,
com os seguintes dizeres: “Seduce aprofunda diálogo sobre gestão compartilhada” (Portal
Seduce, 22 de dezembro de 2015). A matéria trata a questão das Oss na educação como algo
que tem sido construído por meio do diálogo, que tem se aprofundado, em que a forma de
gerir as escolas é chamada de gestão compartilhada. Por meio do biopoder, uma tecnologia
que visa à população, em que pensamos o liberalismo, conforme Foucault (2009, p. 523),
como sendo uma “nova racionalidade na arte de governar: governar menos, para ter
eficiência máxima, em função da naturalidade dos fenômenos com que se tem de lidar”,
podemos pensar em um exercício ao mesmo tempo de liberdade e de controle. Liberdade
que pode vir com o diálogo, mas também de controle, que pode vir com a limitação desse
pretenso diálogo aos contornos de seus interesses, em que se passa a impressão da
liberdade, quando na realidade, o diálogo consiste muito mais em um jogo de controle,
de limitação desse diálogo.
O site do Sintego, entidade que congrega os professores da rede pública estadual de
ensino, afirma no título de uma matéria que “audiência denuncia perigos da privatização das
escolas através das OSs” (Portal Sintego, 08 de dezembro de 2015). Aqui também se evoca,
assim como feito pelo governo estadual, a questão de um espaço de conversa e reflexão, que,
para a Seduce, trata-se de um diálogo, visando algo que tem a capacidade de ouvir e ser ouvido,
ao passo em que, para o Sintego, o espaço é de uma audiência, algo mais analítico, onde se
discute a nova forma de gestão entre professores, especialistas e sociedade. O título trata
explicitamente do processo como uma privatização e haja vista se tratar de uma entidade
sindical, todo histórico de luta das entidades de classe contra o processo de privatização, muito
comum em governos que se identificam com tal ação, como é o caso do Governo de Goiás,
acaba vindo à tona. No caso do Sintego, a utilização da palavra “denuncia” também entra em
relação de confronto com o diálogo sereno apregoado pelo governo, já que a denúncia,
juntamente com a questão do perigo, reforça que algo está sendo feito sem que
necessariamente se discuta, indo assim em relação direta de contestação do enunciado
governamental. Apesar da Seduce afirmar que “aprofunda o diálogo”, o enunciado do Sintego

evoca outros enunciados históricos de privatizações, com uma lógica que geralmente diz
respeito a um processo onde se busca mostrar que determinado serviço é precário, lento,
pesado nas mãos do Estado e que a solução para destravar e melhorar seriam formas de gestão
tais como as que se apresentam para a educação goiana.
Na relação de enunciados governamentais e sindicais, Foucault (2008) nos leva a
refletir sobre uma questão bastante interessante e que, possivelmente, nos remetem a algumas
razões para se instituir o novo modelo de gestão, uma vez que, para Foucault (2008, p.91), no
poder disciplinar, existe o interesse em “vigiar a conduta dos indivíduos no interior de
determinadas instituições, como as escolas, as fabricas, as prisões, aumentando a
rentabilidade, a própria produtividade da atividade delas”. Foucault (2008), no curso O
nascimento da biopolítica, aborda práticas de governos neoliberais, em que se percebe “a
multiplicação da forma ‘empresa’ no interior do corpo social que constitui, a meu ver, o
escopo da política neoliberal” (FOUCAULT, 2008, p. 203), o que pode representar um
tipo de prática em que se busca governar menos, para se governar mais. Conforme
Foucault (2008, p. 315), “na verdade, o que se deve chamar de investimento educacional,
em todo caso os elementos que entram na constituição de um capital humano, são muito
mais amplos, muito mais numerosos do que o simples aprendizado escolar ou que o
simples aprendizado profissional”.
O compartilhamento, o ineditismo, as parcerias podem ser vistas como salvação, algo
que boa parte de nossa cultura espera e sempre acreditou, no desejo que a população possui
de ser conduzida, de ser governada, preferencialmente com o mínimo de esforço próprio
e de forma tranquila, a um tempo de bem-estar e realizações plenas. Por outro lado, existem
enunciados que entendem que da forma como está sendo posto, a educação se torna uma
espécie de mercadoria, que está sendo posta à venda, pronta para ser ofertada a quem de
preferência se alie com os interesses econômicos e políticos do governo, que passaria, com a
nova forma de gestão, a ter um mero papel de transferidor de recursos, exercendo uma
fiscalização muitas vezes precária, o que, segundo esses enunciados, apenas alimentaria o
caixa dessas OSs sem maiores e melhores contrapartidas. Percebemos, aqui, pelas
regularidades discursivas apresentadas, a construção de discursos favoráveis e de discursos
desfavoráveis ao novo tipo de gestão.

No aspecto do enunciado, é necessário se “livrar da imagem tão frequente e obstinada
de retorno [...]. Ao contrário, tratar os enunciados na densidade de acúmulo em que são
tomados e que, entretanto, não deixam de modificar, de inquietar, de agitar e, às vezes, de
arruinar” (FOUCAULT, 2012, p. 152). O que Foucault faz é retirar o sujeito do centro para
que o discurso, as práticas, sejam colocadas nesse local. Temos assim, não uma questão de
verdadeiro ou falso, de quem está ou não com a razão, mas sim um olhar que se volta para as
relações estabelecidas pelos enunciados. Não se trata de observar o contexto, mas sim as
condições de possibilidade. Nas palavras de Foucault,
por mais banal que seja, por menos importante que o imaginemos em suas
consequências, por mais facilmente esquecido que possa ser após sua aparição,
por menos entendido ou mal decifrado que o suponhamos, um enunciado é
sempre um acontecimento que nem a língua nem o sentido podem esgotar
inteiramente. Trata-se de um acontecimento estranho, por certo: inicialmente
porque está ligado, de um lado, a um gesto de escrita ou à articulação de uma
palavra, mas, por outro lado, abre para si mesmo uma existência remanescente
no campo da memória, ou na materialidade dos manuscritos, dos livros e de
qualquer forma de registro; em seguida, porque é único como todo
acontecimento, mas está aberto à repetição, à transformação, à reativação;
finalmente, porque está ligado não apenas a situações que o provocam, e a
consequências por ele ocasionadas, mas, ao mesmo tempo, e segundo uma
modalidade inteiramente diferente, a enunciados que o precedem e o seguem.
(FOUCAULT, 2012, p. 34)

Os enunciados governamentais e os que se aliam a eles tentam mostrar diálogo,
parceria, inovação, justamente em um momento em que é apresentada a nova forma de
gestão, enfatizando os aspectos positivos, com enunciados que até mesmo chegam a ser
atravessados por enunciados comerciais, como se fosse um vendedor que enaltece as
características e vantagens de um produto novo que precisa ser vendido. O contraste
existe no fato de que o próprio Estado reconhece sua incompetência por não saber
administrar o que está em suas mãos, uma vez que precisa repassar a gestão das escolas
para as Oss.
Por outro lado, os enunciados ligados ao Sintego, bem como os que se aliam a
esse posicionamento, ainda que de forma transitória e por interesses, entram no campo da
oposição ao que é dito, ou, sobretudo, ao que não é dito pelo governo. Exatamente nesse
ponto, tentando evocar as ausências, a falta de detalhes, o desconhecimento acerca de tais
enunciados, é que os enunciados se constroem, seguindo esses vestígios de
desinformação, tentando construir uma nova informação, que seja, justamente, a da falta

de clareza, que questione as reais necessidades e interesses daquilo que tem sido
apresentado como benéfico. O problema estaria, talvez, não em mostrar o que deve ser
feito, mas, justamente em deixar claro o que não deve ser feito, buscando mostrar, nas
lacunas e naquilo que o governo expõe com seu gesto, a necessidade de que outras
questões sejam pontuadas e discutidas, sobretudo pela sociedade.
A discussão sobre as OSs na educação em Goiás ainda promete diversos
desdobramentos e deve transitar não apenas no âmbito da educação propriamente dita,
mas devem continuar no terreno do judiciário, da política, da economia. Em um momento
de apresentação, os enunciados se relacionam ao aspecto informativo e explicativo ou, ao
contrário, se voltam para a falta desses aspectos. Em um outro momento, o de ocupação
das escolas, que não tratamos aqui, os enunciados que surgiram, se voltaram para a
criminalização do movimento, para o direito de ter aulas, para o aspecto reivindicatório,
enfim, para a construção de novos sentidos. Não se trata, dessa forma, de um processo de
mera escolha de enunciados ou de técnicas de redação jornalística, mas sim de um
processo permeado por relações de tensão. Conforme Foucault,
qualquer enunciado se encontra assim especificado: não há enunciado em
geral, enunciado livre, neutro e independente; mas sempre um enunciado
fazendo parte de uma série ou de um conjunto, desempenhando um papel no
meio dos outros, neles se apoiando e deles se distinguindo: ele se integra
sempre em um jogo enunciativo, onde tem sua participação, por ligeira e
ínfima que seja (FOUCAULT, 2012, p. 120)

Considerações Finais
Os apontamentos que aqui fizemos possuem o objetivo de refletir acerca dos
enunciados da mídia jornalística sobre o processo que envolve a gestão de escolas
estaduais goianas por Organizações Sociais. O artigo aqui apresentado, decorre de
reflexões feitas por nós, ainda em fase inicial, de um modelo de gestão que surge na
década de 1990, baseado na possibilidade de repassar a gestão da coisa pública para OSs,
e que é tomado pelo Governo de Goiás em 2015 como a forma capaz de vencer a própria
burocracia da gestão pública, que o governo ao mesmo tempo em que fomenta, afirma
ser vítima e refém. Para o poder público, portanto, a solução estaria em se distanciar da
gestão direta e talvez até da responsabilidade direta, assumindo um papel de observador
e transferidor de recursos, o que fica demonstrado nos enunciados que puderam emergir

e que dão conta de algo que surge como resposta e solução para os desafios da educação
goiana. Percebemos também a emergência de enunciados que buscam demostrar que a
transferência, ao contrário do apregoado, não seria a solução certeira e adequada e que
existem muito mais riscos e incertezas do que propriamente soluções e respostas. São,
portanto, possibilidades de se pensar a relação entre OSs e educação, a partir dos
enunciados que puderam emergir na mídia jornalística. Ressaltamos apenas, que após
várias tentativas, com a publicação de editais de chamamento, que foram contestados pela
justiça, a experiência de gestão das escolas goianas por OSs ainda não ocorre em nenhuma
escola, sendo esse tipo de gestão comum, em Goiás, na administração de hospitais
estaduais e em institutos de educação cultural e tecnológica.
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Resumo:
O presente trabalho é uma pesquisa que está iniciando na Unidade de Estudos Históricos,
Políticos e Sociais da Linguagem. Trata da designação de língua no livro didático de Língua
Portuguesa. Vamos, dessa forma, analisar a partir de dois recortes retirados do livro didático de
Língua Portuguesa para o ensino médio e ofertado pelo Governo Federal. Adotamos os
procedimentos de análises, como reescritura e domínio semântico de determinação, e também a
caracterização da cena enunciativa, advindos da nossa base teórico-metodológica da Semântica
do Acontecimento, teoria proposta por Eduardo Guimarães.
Palavras-chave: semântica do acontecimento; designação; livro didático.

Introdução
O livro didático é um importante material para o aprendizado e desenvolvimento
da criança e do adolescente. Muitas das vezes é o primeiro livro dentro dos lares
brasileiros. Visto essa importância dentro do âmbito educacional, nosso estudo se debruça
diante desse material.
Parece ser consenso da importância do livro didático no processo de ensino e
aprendizagem, pois ele auxilia, orienta e até mesmo direciona o currículo
escolar e o processo de ensino aprendizagem. Sabemos que o livro didático, na
maioria das vezes, é o único material utilizado pelo professor e pelos alunos.
Ainda notamos, pela nossa prática, que para muitos professores ele é visto
como verdadeiro e correto, o que faz com que seu uso seja feito de forma
ingênua. (BRANDÃO, 2014: 1)

De acordo com Brandão (2014), o livro didático representa um auxílio em sala de
aula para professores e alunos, tendo ainda uma visão de que é o “correto”, e o que
buscamos com nosso trabalho é exatamente investigar essa relação entre o que é tido
como “correto” e o que é tratado como “erro” nas atividades e textos desse material, e ver
se o “erro” nos traz um memorável da Gramática Normativa.
Para a teoria de Eduardo Guimarães (2002), o conceito de designação que norteia
nossa pesquisa tem ligação direta com um processo enunciativo no qual é construído o
significado. Assim:

O processo enunciativo da designação significa, então, na medida em que se
dá como um confronto de lugares enunciativos pela própria temporalidade do
acontecimento. Este confronto recorta e assim constitui um campo de
“objetos”. Se se mudam os lugares enunciativos em confronto recorta-se um
outro memorável, um outro campo de “objetos” relativos a um dizer.
(GUIMARÃES, 2002, p. 40)

Quando se fala em língua nacional, em que Guimarães caracteriza como sendo “a
língua de um povo, enquanto língua que o caracteriza, que dá aos seus falantes uma
relação de pertencimento a este povo” (GUIMARÃES, 2006, p.14), é possível observar
que existe uma pluralidade interna da língua, esta é extensa, ou seja, o falar de certa
região, citando como exemplo, o do Sul, se difere do falar do Sudeste e este por sua vez,
do Nordeste. Essas diferenças são pertencentes a um grupo social.
Esta variedade da língua passa a funcionar assim como modelo e leva a que as
outras variedades de língua ou formas delas sejam consideradas como erradas.
A noção de erro em língua é deste modo uma noção que opera uma
hierarquização social das relações entre variedades existentes da língua. A
noção de erro é assim uma noção constituída pelas relações de poder
envolvidas nas relações de línguas. (GUIMARÃES, 2006, p.14)

Essas línguas são hierarquizadas politicamente na relação que se tem entre si, o
que direciona a uma construção social, no imaginário, do que é tido como “certo” ou
“errado”.

Metodologia
Com o trabalho em sala de aula no bacharelado em Linguística, em especial nas
disciplinas de laboratório em que tivemos um maior contato com a produção de capítulos
para livro didático, o interesse em estudar esse material se fez presente. A escolha do livro
didático Viva Português – ensino médio 3º volume, do ano de 2013, foi pelo fato de que
esse livro compõe o Guia Digital do PNLD (Programa Nacional do Livro Didático), sendo
aprovado nos anos de 2013, 2014 e 2015. Esse Guia orienta os professores e diretores da
escola na seleção das coleções que serão trabalhadas e utilizadas em sala de aula. Esse
Guia pode ser encontrado online e dá visibilidade aos materiais selecionados, dentre eles
o livro que escolhemos para análise.
O trabalho foi desenvolvido com base na teoria da Semântica do Acontecimento,
proposta e desenvolvida por Eduardo Guimarães, em que iremos usar o Domínio

Semântico de Determinação (DSD) para determinar o que designa a palavra “língua” e
pelos procedimentos de análise, tais como, reescritura.

Resultados e Discussão
Selecionamos algumas análises já feitas de alguns excertos, como uma amostra
do nosso trabalho. Esses recortes tratam da questão do uso da língua e das maneiras de
designar língua. os recortes serão aqui tratados como acontecimento enunciativo que
fazem parte de uma designação, onde há o confronto dos lugares do dizer, em que são
ocupados por aqueles que escrevem e organizam o livro didático.

1.

“Considere que, tanto na carta aberta quanto na carta de solicitação,

a variedade-padrão da língua deve ser usada.” (VIVA PORTUGUÊS, 2013:
154)

Segundo esse recorte que aborda instruções de como produzir uma carta aberta, um
dos itens que devem ser seguidos para a realização dessa atividade, observamos que o
locutor-autor do livro didático apresenta uma posição normativa, onde nenhuma das
instruções de como produzir uma carta aberta apresenta uma explicação do que seria a
variedade-padrão citada. Como se trata de um livro didático, consideramos que essa
variedade-padrão é aquela prevista pela Gramática Normativa. Dessa forma, já nos
orienta a um memorável da Gramática Normativa presente nas atividade e textos. Essa
variedade-padrão da língua advém de uma identificação de uma variedade da língua que
passa a operar como sendo a língua correta. E a partir daí essa língua é usada para a escrita
formal e funciona como modelo, e por consequência, as outras variedades da língua são
tidas como erradas. Portanto, numa relação de antonímia com a variedade padrão, a
designação de língua a partir desse recorte é reescrita por especificação, uma vez que
especifica que a variedade-padrão da língua deve ser usada. O que temos é uma
designação de língua que possui variedades, mas que segundo o locutor-autor do livro
didático, após ter assumido esse memorável da Gramática Normativa, prescreve que
somente a variedade-padrão deve ser usada.
Diante dessas considerações feitas, o DSD desse recorte nos leva:

DSD 1

Em seguida, vejamos o próximo excerto:

2. Empregar a língua adequadamente nas mais diversas situações é
fundamental se quisermos garantir o máximo de compreensão no jogo
interacional, isto é, nos eventos em que é necessário entender a informação
passada pelo outro ao mesmo tempo que pretendemos fazer que o outro
entenda o que desejamos transmitir. Além de servir de instrumento de
comunicação, por meio da língua podemos conhecer a cultura do povo que a
usa. (VIVA PORTUGUÊS, 2013, p.180)

De acordo com o excerto, a língua deve ser usada adequadamente. O locutor-autor
do livro didático de Língua Portuguesa, em um primeiro momento, reescreve língua por
repetição em “por meio da língua...”. Uma segunda reescritura é dada por expansão, ou
seja, amplia-se o que já foi dito de língua em “além de servir de instrumento de
comunicação”. Ainda nesse excerto o locutor-autor reescreve língua por expansão
novamente, onde “por meio da língua podemos conhecer a cultura de um povo que a usa”,
que caracteriza a língua como meio de comunicação usada também para conhecer uma
outra cultura. A partir dessas reescrituras, o locutor-autor designa língua como um
instrumento da comunicação humana, utilizada para que se compreenda algo, além de
conhecer uma cultura e sociedade. É esse jeito no qual o locutor-autor do livro didático
caracteriza língua que nos direciona a uma concepção adotada de que a língua é usada
para comunicar, segundo esse recorte.
Vejamos o DSD 2:

DSD 2

Conclusão
Com essas breves análises podemos dizer: o livro didático de Língua Portuguesa
traz designações de língua? Sim, a partir dos procedimentos de reescritura e do domínio
semântico de determinação podemos observar diante desses recortes que o material
aborda “língua” para fins comunicacionais, de interação entre falantes, além de apresentar
uma variedade-padrão que deve ser usada. O locutor-autor, que enuncia a partir de um
lugar social autorizado de autor do livro didático e fala para um alocutário-aluno, assume,
dessa forma, uma visão normativa, apresentando assim um memorável da gramática
normativa, na qual hierarquiza os falantes da Língua Portuguesa. Esse locutor-autor está
presente em uma cena enunciativa do livro didático.
Partindo das análises realizadas foi possível verificar como o livro didático de
Língua Portuguesa designa “língua” nos dois recortes, feito por um locutor-autor que
enuncia dentro de um espaço de enunciação do português, através dos procedimentos de
reescrituração que foram distintos e do DSD como sendo um conceito de análise de uma
palavra e uma representação virtual. Dessa forma, o livro didático que é um importante
recurso para a formação do aluno e em demasiada escala representa o primeiro livro
dentro dos lares do nosso país, hierarquiza a escrita e a variedade padrão, produzindo
através da língua uma divisão entre o certo e o errado, em que exista uma variedade da
Língua Portuguesa que é considerada como a norma, e por consequência, as outras
variedades são consideradas como incorretas.
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Resumo:
Com foco no discurso veiculado nas/pelas músicas interpretadas e compostas pelo cantor sulmato-grossense Almir Sater, problematiza-se as representações de índio que estes discursos
apresentam. Tais produções musicais são resultados dos atravessamentos e heterogeneidades de
discursos, povos, lugares e fronteiras, enveredando-as por caminhos híbridos e (des) locados.
Em busca da problematização desses discursos (musicas), elegeu-se como suporte teórico os
aportes da Análise do Discurso de linha francesa, textos sobre a música sul-mato-grossense e
narrativas histórias. Como resultados parciais, constatou-se que a formação do povo sul-matogrossense e a história deste estado se constrói pelas formações discursivas presentes nas
músicas: Kikiô, Sonhos Guaranis e Serra de Maracaju.
Palavras-chave: Representações; Discurso; Músicas.

Introdução
Ao som da viola, na voz de Almir Sater e percorrendo o estradeiro, nasceu o
projeto de pesquisa “Representações de índio nas músicas compostas e interpretadas pelo
cantor sul-mato-grossense Almir Sater”. Em desenvolvimento no curso de Mestrado do
Programa de Pós-graduação em Letras, área de concentração em Estudos Linguísticos, na
linha de pesquisa de “Discurso, subjetividade e ensino de línguas”, este projeto é
orientado pela Profª Drª Claudete Cameschi de Souza e é travessado pela história,
memória, linguagem, mitologia e música.
Conhecido internacionalmente, Almir Sater tem se destacado pela beleza da
melodia e das letras de suas músicas, cantando o Mato Grosso do Sul com toda sua
exuberância natural, a partir, sempre, dos aspectos históricos e constitutivos desse estado
brasileiro. A escolha do cantor se justifica pelo fato de ser músico e, ao mesmo tempo,
ser fazendeiro, ligado ao agronegócio.

As canções compostas e interpretadas por Almir Sater que interessam a este
projeto são as que contenham representações de índio. Neste sentido, durante as
investigações, chegou-se a algumas músicas que são constituídas por temas indígenas.
Assim, a construção dessa dissertação se volta para as seguintes músicas: Kikiô
(composta por Geraldo Espíndola), Serra de Maracaju (Almir Sater e Paulo Simões) e
Sonhos Guaranis (Almir Sater e Paulo Simões).
A partir desse ponto e com o corpus selecionado, analisa-se, por meio do olhar
discursivo, as representações de índio constituídas por estes discursos. Logo, este texto
apresenta um olhar inicial sobre as canções, buscando compreender o jogo discursivo
entre passado e presente; as formações discursivas e os interdiscursos presentes na
memória do(s) compositor(es). Nesta perspectiva, elaborou-se duas questões: 1 - Há nas
músicas em análise a representação de índio presente no imaginário social: nu, selvagem
e ingênuo? 2 - Como a cultura, as tradições, a história e a cosmovisão indígena são
discursivisadas nas canções?
Esta pesquisa se alicerça nos fundamentos da Análise do discurso de linha
francesa, pelo viés da Linguística Aplicada, em que se observa as materialidades
linguísticas presentes nas letras das músicas. Apoia-se nos textos de Coracini (2007) e
Cardoso (1999) para legitimar a constituição incompleta/faltosa do sujeito na/pela
linguagem e para abordar a heterogeneidade da linguagem e do sujeito; e de Foucault
(2010) para observar e analisar as formações discursivas dos corpus.
Por fim, salienta-se que, dada a extensão deste texto, traz-se apenas a interpretação
de alguns versos das músicas em análise, que se passa a apresentar.

Acordes iniciais...
Composta de 1987, a música Kikiô apresenta a mitologia indígena, já que em sua
extensão traz traços constituintes da cosmovisão indígena e canta o mito da criação dos
povos indígenas brasileiros. Utilizou-se, neste sentido, o pensamento de Munduruku
(2011; 2015) para conceituar mito, assim, vê-se os mitos como formas de linguagens para
explicar os acontecimentos naturais e que não podem ser explicados pela lógica, apenas
por meios mitológicos. Por este caminho, a canção Kikiô conta, de maneira mítica, a
criação dos povos indígenas brasileiros e suas difusões. A seguir traz-se os versos que

analisou-se neste texto: Índia américa deu filhos, foi Tupi, foi Guarani e Kikiô viu tudo
lindo, tudo índio por aqui.
A partir da materialidade citada, interpretou-se os efeitos de sentidos que emergem
do substantivo próprio Kikiô. Conforme apresenta a canção, enxergou-se Kikiô como
representação da mãe terra, do materno, o ser mitológico contado pelas narrativas, [...]. O
verbo deu constrói a significação de nascimento, em que Kikiô traz ao mundo os povos
Tupi e Guarani. Neste sentido, Kikiô pode ser vista como a terra mãe de Tupi e Guarani,
figura materna cultuada pelas populações indígenas e, sempre, mistificada como a fonte
de vida.
Antes de ser “descoberta1”, as terras da América já eram habitadas por
civilizações, como interpretou-se a partir do trecho tudo índio, em que não havia outros
povos, se não os indígenas. Sem a intervenção e a imposição de outras culturas, os povos
que aqui viviam tinham seus ritos, tradições, costumes, entre outros, e vivam na/da terra.
No trecho tudo lindo, é possível observar o cruzamento do discurso histórico com o
discurso ambientalista de que o indígena mantém a natureza conservada e a protege,
usufruindo de seus recursos naturais a partir de suas necessidades. Em consonância, o
discurso ambientalista, caracteriza o não-índio2 como sujeito que usufrui os bens, destrói
e não se preocupa com o natural. Neste efeito de sentido, observou-se o confronto entre
o índio e o não-índio, em que o índio, habitante desta terra, conforme o adverbio de lugar
aqui, preocupa-se com o natural e valoriza a mãe terra, posição diferente do não-índio,
que vê a terra não como mãe, mas como produtora, geradora de bens materiais e poder
aquisitivo, fruto de exploração e destruição.
Costurando os enunciados, compreende-se que a música é constituída pela
formação discursiva histórica e pela formação discursiva mitologia. Entrecruzam-se nos
discursos formações discursivas da história e da mitologia, que remetem a representação
de índio de 500 anos atrás. Histórica pois conta e canta a história dos indígenas em
confronto com a cultura do não-índio e todas os seus feitos desde o dito descobrimento.
Mitológica, também, pois utiliza da mitologia para explicar o surgimento dos povos

1

Conforme apresenta o discurso do livro didático de história.
Utiliza-se o termo “não-índio” conforme sugere Hall (2003) para abranger os demais sujeitos que não se
identificam indígenas.
2

indígenas, narrativa essa conhecida como “Mito da criação” e que cada povo, por meio
de sua cosmovisão, (re) conta suas tradições orais.
Passando para a segunda canção, deparou-se com “Sonhos Guaranis”, que remete
ao período histórico vivido pelo estado de Mato Grosso, hoje Mato Grosso do Sul e que,
durante a Guerra do Paraguai, envolveram-se diferentes etnias indígenas como os Terena,
os Kinikinau, os Kadwéu e os Guarani. Os indígenas lutaram ao lado do exército
brasileiro contra os “inimigos” paraguaios, conhecidos ainda como Guaranis, já que a
maioria populacional do país tem origem indígena. A música canta a Guerra do Paraguai,
a chegada do fuzil em nosso país, a história e os limites fronteiriços entre o Brasil e o
Paraguai. Essa fronteira, palco histórico dessa guerra, marca o entre lugar (BHABHA,
2010) do sujeito fronteiriço.
Ao iniciar a música, ouve-se o verso “Mato Grosso encerra em sua própria terra,
Sonhos Guaranis”, em que o verbo encerrar, segundo o dicionário Michaelis (2018) põe
“fim a um acontecimento; conclui, termina”, assim possibilita a emergência de sentido de
que o Mato Grosso, aqui representando o estado brasileiro, dizimou, matou os sonhos, o
sonho da terra, o sonho da vida, da sobrevivência em harmonia. Fato este, cantado
historicamente, pode ser observado ainda nos dias atuais com as lutas pelas terras, as
retomadas e as mortes dos índios Guarani em busca de sua terra. Sobretudo, esses atos
ocorrem na região de Dourados, próxima à fronteira com o Paraguai. Levando em
consideração a heterogeneidade da linguagem, (CORACINI, 2007), vê-se que outros
seriam os efeitos de sentido deste trecho, como por exemplo a ideia de que Mato Grosso,
estaria destruindo os sonhos, os objetivos do povo Guarani em suas próprias terras, visto
que, historicamente, as terras almejadas pelo exército paraguaio era/é ocupada por
diferentes etnias indígenas. Essa afirmação pode ser averiguada na leitura de textos
produzidos pelos viajantes desde a exploração do território colonial Espanhol e
Português.
Outro trecho que inquieta este texto é E cego é o coração que trai, aquela voz
primeira que de dentro sai. Historicamente e geograficamente, sabe-se que a formação
dos estados e do Brasil foi se constituindo com expansões e conflitos. Parte do território
de Mato Grosso do Sul, antes de 1977 Mato Grosso, pertencia ao Paraguai, entretanto
com o fim da Guerra da Tríplice Aliança ou mais conhecida como Guerra do Paraguai

(1864-1870), terras paraguaias foram atribuídas à província de Mato Grosso. Os Guarani
e outras etnias foram convocados para defender o território do Império do Brasil, sendo
assim, traíram sua própria origem, visto que os Guarani viviam no território paraguaio
antes da colonização. Em uma interface com o enunciado em exposição, compreende-se
que a voz primeira, que de dentro sai produz o efeito de sentido de que a terra é a voz
primeira, a terra do indígena, do irmão Guarani que nas terras paraguaias vive. Logo, e
cego é o coração que trai causa subjetividade, visto que o(s) traidor(es) pode(m) ser tanto
os Guarani que lutaram do lado de cá do Chaco (Império do Brasil) quanto os Guarani
que combateram do lado de lá do Chaco (Paraguai). Sendo assim, observa-se que o
adjetivo cego, conforme conceitua o Michaelis (2018) é a ação “Que enfraquece ou anula
a razão”, é o sujeito que trai sua própria origem, sua etnia, sua terra – a voz primeira.
Serra de Maracaju, por sua vez, traz a figura de um índio velho que conta histórias.
O sujeito contador de histórias pode ser associado, por meio da memória discursiva, a
figura do ancião que conta mitos para os mais jovens. As tradições orais são utilizadas,
nas comunidades indígenas ágrafas, como meio de educação e manutenção da cultura do
povo. Além disso, como viu-se anteriormente, as narrativas mitológicas são textos
utilizados para explicar os fatos que o homem não podia explicar. A representação dos
mitos na canção, pode ser observada no trecho quando das estrelas vieram deuses, em
que o velho índio conta o mito da criação de seu povo. Pontua-se, ainda, que a cosmologia
indígena é constituída de elementos da natureza e que, por meio deles, explica-se as
inquietações dos povos.
Conforme a música, o sujeito que canta não conhecia o índio contador de
histórias, sente-se um estranho ao chegar em terras já habitadas e, por meio das histórias
do velho índio, passa conhecer a história tradicional dos povos que residiam na terra em
que chegou. O velho índio utiliza o mito para explicar sua existência. Entretanto, no verso
Eu cheguei aqui com meus próprios pés e hoje tenho minha raiz, vê-se que o sujeito que
canta adere para si a ideia de autonomia, já que ele não precisa de elementos míticos para
explicar sua chegada. O sujeito utiliza a 1ª pessoa do singular, o que lhe confere
independência ao realizar suas ações, como por exemplo sua existência. Em contraponto
com a cultura indígena, que ilustra sua existência por meio dos mitos, o cantor existe por
si só e não necessita de narrações ou histórias para contar sua chegada.

Este trecho em questão, refere-se ao confronto entre a cultura do índio e do nãoíndio, pois o homem (não-índio) hoje vale-se da ciência e dos experimentos científicos
para explicar e entender o mundo que o cerca enquanto o indígena, apesar do contato e
da escola, preserva sua cultura mitológica na voz dos mais velhos. Cristaliza-se, desse
modo, a representação de índio presente no imaginário social da sociedade majoritária.
Coda3
Em todas as canções, vê-se a forte presença da formação discursiva histórica, em
que o autor conta e canta os fatos históricos vividos pelos povos indígenas. Já nas canções
Kikiô e Serra de Maracaju, observa-se que os enunciados são alinhavados com a formação
discursiva mitologia, já que utiliza elementos da mitologia indígena para compor seus
versos.
Entre os versos, compreende-se que há um jogo discursivo entre a cultura do nãoíndio e do índio, em que a cultura do índio é vista como inexplicável, a que necessita de
elementos outros para poder justificar sua presença terra, enquanto o não-índio se sente
dono de si e expressa sua existência por meio da utilização dos verbos em 1ª pessoa do
singular.
O indígena em Kikiô e Serra de Maracaju é representado como sujeito figurativo
do imaginário social de 500 anos. Um sujeito ingênuo, bom, de coração livre e leve, de
sentimentos puros não contaminados pela sociedade, remetendo ao romantismo e à teoria
do “bom selvagem” discutida por Rousseau (2017) quanto mais próximo da natureza,
mais puro é o homem.
Assim, a cultura, as tradições, a história e a cosmovisão indígena são
discursivisadas nas canções de forma romântica e ingênua, em que a figura do indígena é
aquela presente nos romances indigenistas de José de Alencar: como ser primitivo, puro,
de características alheias ao complexo cultural do não índio.
Por fim, ressalta-se que escavar e desestabilizar o enunciado faz parte do fazer
cientifico do analista do discurso. É fato que nunca se esgotam os efeitos de sentido de
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Na teoria musical, utiliza-se o coda para finalizar um partitura.

um enunciado. Por conta disso, espera-se que os leitores deste texto possam enviar
sugestões e críticas sobre os esboços feitos neste texto.
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Resumo:
Sabemos que não há autor sem imagem, pois existem diferentes '' recepções'' de uma obra num
dado período ou lugar, na qual se constrói diferentes imagens sobre um autor, no entanto,
podemos afirmar que o autor cria sua imagem no intuito de ganhar o público, reencarnando
aquilo que atesta ser. E a fim de estudar a imagem atribuída ao autor, recorremos aos estudos
do linguista Dominique Maingueneau (2010) que, por meio da categoria imagem de autor, traz
avante as três dimensões da autoria, estas que nos embasamos para realizar as análises acerca
das imagens atribuídas ao autor Amadeu Amaral, grande precursor da obra Dialeto caipira, que
ora possui a imagem de autor revolucionário, ora equivocado, tais conclusões se deram a partir
das dimensões de autoria, em que por meio da coleta de prefácios e menções ao autor foram
analisadas.
Palavras-chave: Ethos; Imagem do autor; três dimensões da autoria.
(...) Fenômenos tão complexos não poderiam ser remetidos
à psicologia dos indivíduos: eles definem regimes de
autoridade que não se deixam apreender por nossas
categorias contemporâneas, tornando ainda mais delicada a
manipulação do conceito de imagem de autor.
Maingueneau, in Doze conceitos em análise do discurso.

Introdução
Este trabalho tem como temática Amadeu Amaral enquanto autor de uma das
obras mais importantes nos estudos da variação e da mudança, o O Dialeto Caipira
(1920). Nossa pergunta de pesquisa despontou durante o projeto de pós-doutorado
desenvolvido na Universidade de São Paulo (2017/2018) no campo da Linguística
Histórica1; contudo, em virtude da sua complexidade e por nosso escopo de pesquisa
1

Cabe ressaltar que a pesquisa desenvolvida em nosso projeto de Pós-doutorado tem um caráter
interdisciplinar, pois, em virtude de nosso percurso acadêmico, foi possível promover o diálogo entre o
Projeto Caipira (Projeto História do Português Paulista – PHPP) na USP sob a supervisão do Prof. Dr.
Manoel Mourivaldo Santiago-Almeida e o LEEDIM (Laboratório de Estudos Epistemológicos e
Discursividades Multimodais) da UFSCar sob a orientação do Prof. Dr. Roberto Leiser Baronas.

naquele momento ser outro, estendemos nosso estudo para um projeto de iniciação
científica da Universidade Federal de São Carlos no âmbito dos estudos do discurso, com
o apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq);
assim, nos perguntamos: qual imagem de autor é atribuída a Amadeu Amaral nas
diferentes retomadas que se fizeram acerca da sua obra O Dialeto Caipira? Nossa
hipótese é a de que tanto ele seja retratado como um pesquisador equivocado quanto sua
imagem possa ser construída como de um pesquisador inovador.
Nesse caminho, objetivamos, para essa comunicação, analisar qual(is)
imagem(ns) de autor é (são) atribuída(s) a Amadeu Amaral no prefácio das duas
principais edições d’O Dialeto Caipira: 1955 e 1974. Para tanto, tecemos um breve
referencial teórico baseado nas ideias da construção da imagem do autor propostas pelo
linguista francês Dominique Maingueneau (2010).
Cabe lembrar que Amadeu Amaral é considerado por muitos pesquisadores como
o precursor dos estudos dialetológicos brasileiros e seus trabalhos contribuem para a
emergência de um período de estudos ainda pouco estudado e pesquisado no Brasil,
merecendo uma atenção especial por parte dos linguistas brasileiros, além disso, tal autor
contribuiu, na sua essência, para a compreensão de certas características tidas como
“genuinamente” brasileiras, reconhecendo e reverberando uma certa identidade ao nosso
país à respeito da língua falada, o conhecido dialeto caipira, típico falar regional do
interior paulista. Assim, nosso objetivo primeiro nesta pesquisa de iniciação científica,
mas que aqui, devido ao pouco espaço que temos não poderá ser abarcado, é colaborar
com a construção de um acervo com base numa perspectiva discursiva, dedicado
especificamente à biografia de autores que em épocas antigas desbravaram e se
debruçaram a pesquisar fenômenos peculiares à nossa cultura linguística e, por que não,
social e antropológica. Para este artigo, dedicamo-nos, especificamente, em descrever
algumas de nossas primeiras considerações acerca da temática elencada a fim de
compreendermos o papel do linguista brasileiro, Amadeu Amaral, tem na construção da
história da linguística brasileira.

A questão da autoria

Inscrevendo-nos nas ideias da Análise do discurso de orientação francesa e
baseando-nos nas reflexões acerca da noção de ethos e imagem de autor de Dominique
Maingueneau, na obra Doze Conceitos em Análise do Discurso (2010), podemos dizer
que o linguista propõe que a noção de ethos seja pensada a partir de um viés enunciativo
ao propor a relação destinatário-locutor, na qual determinados sujeitos se inscrevem em
uma determinada posição discursiva, em outras palavras, tal noção obtém um
entrelaçamento com reflexividade enunciativa, na qual articula corpo e discurso. A fim
de realizar tal ação, o sujeito se desloca e passa a falar de diferentes posições enunciativas,
manifestando-se por vozes, estas sendo associadas a um corpo enunciante, recorrente ao
sócio-histórico, no qual, independente de o texto ser escrito ou oral, há uma vocalidade
que pode, por meio do seu tom, atestar o que foi dito.
Logo, é a partir do ethos que podemos observar um olhar para o tema da
subjetividade visto que determinada enunciação da instância subjetiva precisa ser aceita
pelo destinatário na qual, por meio do discurso, o sujeito encarna o que prescreve, ou seja,
ele se torna aquele que descreve ser. Destarte, o ethos constrói, através da enunciação,
uma imagem, consultando a memória do indivíduo, mas o que seria a imagem do autor,
então?
Segundo Maingueneau (2010), não seria possível entender o autor sem pensar
como seria a construção da sua imagem. Nesse caminho, ao deparar-se com o conceito
de ethos torna-se, superficialmente, questionável a utilidade do termo “imagem de autor”.
Quando surge o interesse pela “imagem” de um escritor, por exemplo, a fim de estudar a
forma como sua obra foi recebida num dado ambiente, momento histórico, esta é
analisada como uma dimensão consubstancial à enunciação, ou seja, é interpretada fora
da atividade literária. No entanto, não é uma realidade instável no que concerne ao fato
de não ser estritamente pertencente ao autor, nem ao público e nem ao texto, mas sim no
cruzamento e na interação dessas instâncias. Portanto, pode-se dizer que a noção de ethos
concentra-se na de enunciação, enquanto na imagem do autor analisam-se demais
aspectos que circulam a interação dessa subjetividade do autor.
Pensamos, por exemplo, na construção de um texto, levamos em considerações
aspectos como o estilo, a temática, entre outros, e que ao separar o narrador, sendo uma
figura puramente textual, e o escritor, figura extratextual, há duas figuras numa dada

enunciação, num dado texto, e é por esse viés que se busca em particular a imagem do
autor, essa que não pode ser entendida como um “ego profundo” (MAINGUENEAU,
2010).
Contudo, construir um enunciado aborda questões que configuram a cena de fala
que diz respeito ao tempo, a condição e o produto dessa enunciação, conhecida como cena
de enunciação, conforme Maingueneau (2006), ela compõe-se de três cenas: englobante,
genérica e cenografia. A primeira atribui ao discurso um estatuto pragmático, ela integra
em um tipo: publicitário e administrativo. A segunda é a do contrato associado a um
gênero ou a um sub-gênero do discurso: o editorial, a carta, entre outros. Quanto à terceira,
a cenografia, não seria imposta pelo gênero, pela cena genérica, mas sim construída pelo
próprio texto. Em alguns gêneros discursivos, tais como o despacho administrativo, o
relatório do especialista, por exemplo, as cenas de enunciação se reduzem à cena
englobante e à cena genérica, isto é, esses gêneros suscitam apenas cenografias baseadas
em modelos pré-estabelecidos, enquanto que outros permitem cenografias variadas.
Elevando essa questão do ethos e da cenografia para abranger a construção das
imagens de autor, Maingueneau (2006) considera que a questão da autoria seja realizada
a partir de três instâncias discursivas, sendo elas: a pessoa, o escritor e inscritor, das quais
trataremos com mais acuidade a seguir.
Um autor precisa, necessariamente, obter vínculos, tanto institucionais quanto
pessoais, pois é dessa forma que será possível atribuir uma imagem de autor, a partir de
suas obras e o desenvolvimento que essas produções proporcionam para os demais
indivíduos. E é por meio da necessidade de distinção entre o indivíduo na instituição e o
indivíduo no social que o linguista francês (2010) propõe analisar as três instâncias
discursivas apresentadas acima. A pessoa é o indivíduo que se desloca do viés literário,
podemos dizer que é aquela que possui um papel frente à sociedade, como um ser no
mundo, ou seja, dotada de uma vida privada, no qual podemos identificá-la como um
sujeito que convive nos ambientes públicos e sociais corriqueiros, por exemplo. O
escritor é analisado pelo papel no campo literário, aquele que atua no viés institucional,
que ao traçar um caminho nessas instituições se relaciona com outros escritórios, e, enfim,
o inscritor, este neologismo criado por Maingueneau (2010, p. 137), que “tanto enuncia
o texto como desempenha o papel de ministro da instituição literária’’, ou seja, ele

subsume ao mesmo tempo as formas de subjetividade enunciativa da cena de fala
implicada pelo texto (aquilo a que se pode chamar de “cenografia”) e a cena imposta pelo
gênero de discurso: romancista, dramaturgo, tal instância concede ao sujeito, como
organizador do seu texto em termos de escrita, incluir suas marcações, tais como suas
marcas linguísticas e modo como lida com o texto.
Todavia, as três instâncias não se apresentam em sequência em termos
cronológicos ou estratificadas, mas se atravessam mutuamente de modo que “cada uma
das três sustenta as outras e é por elas sustentada, num processo de recobrimento recíproco
que, num mesmo movimento, dispersa e concentra “o criador” (MAINGUENEAU, 2006,
p. 137), na qual podemos dizer que incialmente não será reconhecido a “pessoa” numa
dada biografia, e que logo em seguida o escritor aparecerá a partir de um espaço literário
e, por fim, o inscritor na correspondência de uma enunciação, tais instâncias são dadas
de forma em que uma permeia a outra. Pode-se, contudo, perceber a predominância de
uma ou outra em certas ocasiões, pensemos, por exemplo, no prefácio de uma obra, em
que aparece o autor como escritor, podemos dizer que a parte social impera, pois é a
imagem que o produtor da obra assume perante à sociedade e é, nesse viés, que pode-se
afirmar que o prefácio é uma espécie de portal por meio do qual o público acede à obra,
conforme o escritor Charles Sorel “se os autores têm alguma doutrina e alguma
eloquência, é aí, no prefácio, que eles a fazem aparecer, a fim de que desde o começo se
faça uma boa imagem de sua Obra (La Bibliothèque française [1667]. Genebra: Slatkine,
1068, p . 111-112 da paginação original).
A imagem do autor não se resume ao produto de uma atividade multiforme, mas
sim pela elaboração de um todo, ou seja, por meio de suas palavras, de seus gestos, e
também por meio da forma como é interpretado pelo público, que vem a moldar segundo
seus interesses. Ademais, não se resume, também, somente a suas produções enquanto
presente, pois essa é uma memória construída a longo prazo, na qual a imagem do autor
permanece mesmo depois de sua morte como, por exemplo, no discurso literário, em que
suas obras continuam a ser comentadas, muitas das vezes enriquecendo a produção,
destacando-se cada vez mais na memória coletiva. No entanto, quando não há todas as
peças fabricadas pelo autor, a opinião do outro tem de ser inserida, faz-se notório que se
baseiam na imagem de autor, mas que mediante a atividade editorial, agora trabalhada,

essa imagem será modificada, portanto, é de extrema importância que os inventores
posteriores, aqueles que futuramente contribuirão para construção de uma obra, atentemse a esse viés e, também, à existência de uma história verificável.
Para que um indivíduo seja considerado o autor é necessário que este seja aceito
pelo público, instituindo-o como tal, referente à realização de ideias e enunciados que
derivam sobre ele e sua obra, atribuindo, assim, uma imagem de autor, mas como já
mencionado, quando essa veracidade não ocorre, a obra pode se perdurar, entretanto o
autor nem sempre, tanto em vida quanto depois dela. Postulemos, por exemplo, diferentes
estratégias que permitem atribuir diferentes imagens de autor a determinado escritor,
quando inventores posteriores escrevem: aproximando-se do texto original, na quais
ordens cronológicas são fornecidas, mas a dimensão interacional ocorrida ali é apagada,
na qual são expressas as articulações da doutrina, dessa forma, ao escolher uma estratégia
e não outra se tem resultados diferentes quanto a essa imagem para o público, visto que,
incialmente, o autor poderá possuir uma imagem de autor cristão, romântico, autentico,
enquanto noutro, apareça uma outra associação, transformando-o em autor pensador,
grande escritor.
Contudo, é possível que ocorra novas interpretações da imagem de autor e, por
isso, se constrói imagens tanto em vida quanto em memórias póstumas, pois elas
interagem entre si. Tudo o que é dito em vida pelo autor, traços de gestos, palavras
deixadas, são reiterados postumamente, na qual a partir de interpretações poderá carregar
uma falsa imagem do autor original por meio de descrições que são extremamente nítidas,
ou seja, marcadas pelo ponto de vista do outro e, com isso, legitimar uma imagem que
não pertence ao mesmo e é a partir disso que autores possuem imagens de facetas tão
diferentes, devido a essa gestão de características que os intervenientes externos remetem,
confundindo-se com o real caminho e face de um escritor.
Todo e qualquer comportamento, seja ele verbal ou não, constrói uma
apresentação de si mesmo, porém é na representação coletiva que tal apresentação é
validada, pois é levado em conta diversos aspectos, tais como o momento, o local, os
modelos estereotipados que naquela época circulavam, todas os aspectos são importantes
para construir essa imagem, ou seja, esta é elaborada por terceiros mediante aos discursos
realizados.

A fim de construir tal imagem de autor Amadeu Amaral, é, pois, tomado duas
faces das quais produzem sinais, proporcionando, assim, a compreensão de uma possível
imagem de autor. Estudos comprovam que, há uma face do escritor dada a partir do texto
e outra do ator, que são oferecidas em representações coletivas do que é a atividade do
escritor, na qual se obtém o trabalho de regulação e o de figuração, segundo a imagem
que será imposta, desta forma, por meio desses dois trabalhos é viabilizada a imagem do
ser, sua vida, suas opiniões, a fim de garantir e ganhar seu público projetando ao que
concerne ao momento, à necessidade. Por exemplo, é a partir de seu texto de regulação
que enxergamos aquela face de ator com uma posição política, com um viés ideológico,
pois esse é expresso em debates, entrevistas jornalísticas, prefácios e obras sobre outros
escritores, dando conexão ao que já foi dito e o que será futuramente - este é tratado com
extrema acuidade- no entanto, a regulação associa-se a um trabalho de figuração, pois o
autor também possui uma vida pública, da qual viaja, vive afastado do centro da cidade,
aparece na televisão não se importando em mostrar seu rosto, por exemplo. Situação essa
que nos faz discutir o que parte do escritor, ou seja, do viés literário, e o que parte da
pessoa se produz ideais também por meio de gestos, até mesmo o meio de comunicação,
ou seja, as casas editoriais que serão seus veículos, se este é numa revista, ou uma folha
de jornal, e até mesmo qual tipo de folha, se essa já traz memória ao autor/escritor, pois
se acredita que por esse viés é possível passar credibilidade.
Mas não nos atemos somente acerca do escritor, é preciso considerar a categoria
de pessoa que mantêm relações ditas por invariáveis com o escritor e o inscritor, numa
produção, como nas narrações autobiográficas, em que é possível identificar nitidamente
a pessoa encenando sua própria vida, na qual estabelece um acordo. No entanto, essa
instabilidade em relação às instâncias vem a ser uma problemática, pois a atividade
literária tem buscado criar fronteiras entre a vida do autor, as estratégias de escrita e a
criação da obra, afirmando que não é necessário levar em conta a vida do autor para
compreender sua obra, mas é exatamente isso que se faz ao tentar desenvolver uma obra
póstuma, levam-se em consideração as crenças, o momento, as características. É desse
modo que podemos chegar a uma maior admiração, a um avanço literário, além de
podermos, ainda, acrescentar nesse caso os gêneros que possuem papéis importantes
quando na construção da imagem de autor, pois são textos que pedem determinados

comportamentos, por exemplo, Machado de Assis, poeta brasileiro que possui muitos
personagens do qual fazer o papel do “eu” do autor, a partir disso ocorre a contaminação
de imagem entre personagem. Outro exemplo interessante foi o escritor Roman Kacew
que conquistou o Prêmio Goucout duas vezes, em ambas possuía nomes diferentes, ou
seja, imagens diferentes, esses nomes foram “Romain Gary”, em 1956 e “Emild Ajar”,
em 1975.
Para tanto, é indispensável construir a imagem de autor sem constatar o caráter histórico
da noção de autor, que se relaciona entre posições de enunciador/enunciação de certo
texto e as posições de produção numa dada sociedade, observando seu simbolismo.
Dessa forma, Maingueneau (2010) afirma que:
A própria categoria de “escritor”, considerado como a figura chave de um
campo consistente e autônomo que seria ‘’a literatura’’, instalou-se na cultura
apenas a partir do século XVIII. Assim, não mais que o autor, a imagem de
autor não é um ponto fixo, sequer uma zona de contato entre instâncias
estáveis: é uma fronteira móvel, a resultante de um jogo de equilíbrio instável
em reconfiguração permanente. (MAINGUENEAU, 2010, p. 152, grifos do
autor)

Ou seja, o histórico diz muito sobre o papel do autor, pois acarreta diversos
aspectos que contribuem para a construção completa e verificável da imagem de autor
criada. Portanto, pode-se afirmar que no campo da literatura não se trata mais de normas
impostas aos escritores, estes devem constantemente legitimar seu processo de criação de
imagem à medida de sua obra, dado que esses posicionamentos são extrapolados,
tornando esse campo incerto.
Não obstante, antigamente as obras eram publicadas e assinadas anonimamente,
ou por pseudônimos, a fim de garantir patrocínio e também se prevenindo de possíveis
equívocos, devido a isso, certas obras possuíam mais reconhecimento ou menos, levando
em consideração o histórico, no século XVII ser escritor não era carregar um grande dote,
mas sim um risco para sua nobreza.

O que dizem os prefácios: Dialeto Caipira e Língua Brasileira
Temos como objetivo, nesse breve esboço analítico, levantar quais é a imagem de
autor construída no prefácio de duas edições d’O Dialeto Caipira, a edição de 1955 e a

edição de 1974. Ambos são de autoria do professor Paulo Duarte, autor que também
dedicou uma obra inteira a Amaral (1976).
Abaixo, tecemos alguns recortes a partir do acesso que tivemos às edições em um
acervo restrito na Biblioteca Comunitária da Universidade Federal de São Carlos.
Importante acrescentar que apresentam um mesmo prefácio, ou seja, o prefácio de 1955
foi mantido na edição de 1974 ambas, de autoria de Paulo Duarte, compõem o material
de análise desse trabalho, a partir dele, tecemos alguns recortes e partimos para algumas
reflexões.
Amadeu, apesar de suas pesquisas, apesar do “Dialeto Caipira”, não lhe passou
jamais pela cabeça proclamar a existência de uma língua brasileira. Admite-a,
entretanto, em futuro que não podia evidentemente prever. Como admite o
desaparecimento, em tempo relativamente breve, do dialeto caipira, que apenas
entraria como fator daquela. Depois de analisar os pendores originários de
novas condições, dentre elas a influência emigratória, diz: “Essas e outras
tendências irão naturalmente, a obra incessante da evolução autônoma do
nosso falar que persistirá fatalmente em divergir do português peninsular [...]
Legará, sem dúvida, alguma bagagem ao seu substituto, mas o processo novo
se guiará por outras determinantes e por outras leis particulares” (DUARTE,
1955, p. 8-9, grifos nossos).
Da mesma forma, podem-se registrar modificações sintáticas importantes no
português do Brasil, como anotou Amaral, no “Dialeto Caipira”, algumas
relativas ao sujeito, ao pronome, ao verbo, ao advérbio, etc. Mas, acentua, a
complexidade desse fenômenos “apenas enumerados às vezes, não permite
por ora sequer tentativas de sistematização. Só depois de acumular muito
material, depois de este bem verificado e bem apurado [...] e tentando dividilo em classes”2. Apesar disso haver sido publicado em 1920, a situação
permanece quase a mesma (DUARTE, 1955, p. 11-12, grifos nossos).

Os recortes acima exemplificam o que se pode interpretar por meio da leitura do
prefácio que traz, de maneira geral, uma atualização em torno dos últimos estudos
filológicos acerca de uma língua brasileira; além disso, são trazidos outros estudiosos
além de Amaral como Cassiano Ricardo, Gonçalves Viana, João Ribeiro e outros. Assim,
Duarte (1955/1974) arrola e tece comentários sobre inúmeros estudos filológicos sem,
contudo, atentar-se ao trabalho de Amaral que é trazido de modo regular como a voz do
autor, com o uso das aspas de discurso direto. Há um distanciamento das ideias de Amaral
quando a voz do escritor que tece comentários sobre o que estuda entremisturada com a
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do inscritor que elenca dados em seu trabalho é inserida no texto de Duarte por meio de
aspas em oito das dez ou doze vezes nas quais o autor do dialeto é citado.
Os excertos são trazidos para que possamos analisar a ênfase que é dada ao escritor
e ao inscritor e, ao mesmo tempo, como a pessoa não é salientada. O que nos suscita
possibilidade de interpretação como as de que esses prefácios, de algum modo, teriam
cerceado questões e posicionamentos profícuos sobre Amadeu Amaral e, de alguma
maneira, o hiato de estudos que não abarcam suas pesquisas teriam sido influenciados.
Já em poucos trechos encontramos a fala de Duarte desacompanhado das aspas
com a voz de Amaral:
Mais de uma vez tenho reivindicado para Amadeu Amaral o título de primeiro
“moderno” do Brasil. Nunca teve ele, evidentemente, a intenção de reformar a
nossa literatura ou promover um levante contra os velhos cânones artísticos.
Mas Amadeu sentiu necessidade de renovação, foi o primeiro a ver e analisar
a decadência do parnasianismo e, dentre os “antigos”, admitindo no número
até os poetas de alto porte Como Vicente Carvalho e Bilac, foi também o
primeiro a fazer uma poesia realmente nova para o Brasil, a que ele mesmo,
não sabendo que nome dar, chamou “vago simbolismo”, que cultivava “ainda
no tempo em que vários inimigos atuais do Parnaso bebiam a largos tragos nas
águas execráveis da fonte clássica”3 (DUARTE, 1955, p. 21).

Nas páginas seguintes, então, Amadeu Amaral enquanto escritor folclorista é
evidenciado, há inúmeros comentários sobre as anotações a lápis em que é possível
encontrar nas obras sobre folclore. Há, então, a descrição de seus trabalhos que ora são
surpreendentes e seriam um ensaio do que o autor pensava sobre folclore com a descrição
de uma segunda edição do Dialeto ampliada, ora sua pesquisa é trazida com alguns
observações “Amadeu deu pouca importância a essa influência”(DUARTE, 1955, p.27)
e, então, várias questões sobre os supostos equívocos de Amaral são elencadas.
Assim sendo, podemos dizer que a construção da sua imagem está permeada em
duas facetas, o escritor e o inscritor. Na primeira parte do prefácio, temos o
distanciamento de Duarte (1955) em relação a Amaral quando a abertura do discurso
direto por meio do uso das aspas, em um segundo momento, Amaral é elogiado por seu
trabalho no folclore e, por fim, são elencadas perspectivas distintas das proposições
trazidas n’O Dialeto Caipira.
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Arriscamos dizer que mesmo nomeando Amaral como moderno e autodidata,
Duarte (1955) ao evidenciar o escritor e o inscritor, deixando a pessoa de lado, distancia
o leitor e mostra o trabalho tecido no Dialeto sob uma perspectiva, a do português, do
lusitano que tem necessidade de valorizar a sua língua como genuína e única e
descaracterizar a mistura.

Considerações Finais
Analisar a imagem do autor por meio do prefácio que se em de uma das suas
principais obras é uma tarefa complexa, contudo, no caso de Duarte (1955) é mostrada
apenas a instância do escritor imbricada com a de inscritor por meio da cenografia. A
publicação de um prefácio como curso daquela obra reeditada pode construir sentidos
outros que reverberam na circulação daquele texto, ressignificando-o diferentemente na
história do campo.
Notamos que houve um apagamento da imagem pública e social do autor sem
deixar passar nuances e inscrições que poderiam determinar qual era o escopo de Amaral
no Dialeto e, nesse caminho, poderiam contribuir para circulação da obra que trabalharia
junto com a construção da imagem do autor. Por isso, diante de nosso questionamento
inicial, propomos a interpretar que a imagem do autor Amadeu Amaral no prefácio de
uma das suas mais importantes obras é calcada em apenas duas das três facetas para
consolidação e legitimidade da sua autoria e, por isso, a construção de sentido reverbere
nesse hiato de pesquisas e escritas de biografias acerca de autores – como Amadeu
Amaral – do final do século XIX até 1940, uma época pré-linguística dentro dos estudos
da filologia e da dialetologia no Brasil.
Referências
AMARAL,
Amadeu.
O
dialeto
caipira.
1920.
Disponível
em:
<http://www.letras.ufscar.br/linguasagem/edicao13/pdfs/dialeto.pdf> . Acesso em 10
abril 18.
______. O dialeto caipira. 3. ed. São Paulo: Hucitec-SCET-CEC, 1976.
______. O dialeto caipira. 1. ed. São Paulo: Editora Anhembi Limitada, 1955.

MAINGUENEAU, Dominique. Discurso literário. Trad. Adail Sobral. São Paulo:
Contexto, 2006.
______. Cenas da Enunciação. Org. Trad. Sírio Possenti e Maria Cecília Souza-e-Silva.
São Paulo: Parábola, 2007.
______. Doze conceitos em análise do discurso. São Paulo: Parábola, 2010.
DUARTE, Paulo. Amadeu Amaral. SP: Hucitec / Secr. de Cultura e Tecnologia, 1976.
______. Prefácio: Dialeto Caipira e Língua Brasileira. In: AMARAL, Amadeu. O Dialeto
Caipira. 1. ed. São Paulo: Editora Anhembi Limitada, 1955. p. 7-34.

O EXAME DOS CORPOS: FORMAÇÃO DO SABER E
EXERCÍCIO DO PODER
Fulvio Cesar Garcia Severino
Programa de Pós-graduação em Educação. LABOR.
Universidade Federal de São Carlos
fulviossgar@gmail.com
Resumo:
Este trabalho é parte da pesquisa de doutorado que estuda a materialidade dos corpos nos
discursos de aulas de Biologia do Ensino Médio e representa parte da dispersão e regularidade
dos discursos. A análise aqui apresentada concentra-se nas provas do Exame Nacional do Ensino
Médio (Enem), de 1998 a 2004. De acordo com Foucault (2014), em Vigiar e punir, o exame
seria uma técnica de vigia e de normatização e objetivação – não apenas sanciona o aprendizado,
mas sustenta-o segundo um ritual de poder, conecta a formação do saber com o exercício do
poder. O discurso científico, e especialmente o biológico, tem o poder de objetivar os corpos pela
determinação do que é “normal” e do que está fora da normalidade, inclusive as questões exigem
que alunos e alunas saibam operar dentro dos limites da normatividade, cria-se assim um corpo
padrão e biologicamente hegemônico em contraste aos corpos deslocados aos extremos da curva
de Gauss (ou curva normal).
Palavras-chave: Exame; Corpos; Saber-poder.

Introdução
Este trabalho é parte de uma pesquisa de doutorado que estuda a materialidade
dos corpos. A pesquisa questiona o que dá materialidade a certos corpos e nega ou silencia
a de outros. Um dos espaços em que isso acontece é nos exames de seleção para
universidades públicas (vestibulares e Enem). A escolha do Enem se deu pela abrangência
nacional desse exame – o que certamente colabora para como os conteúdos de ensino
serão tratados pelos colégios, escolas e cursos pré-vestibulares. O cenário escolar já tende
a materializar processos discriminatórios que silenciam as potencialidades das diversas
corporalidades, subordinando-as e naturalizando-as como anormais ao mesmo tempo em
que se prega uma suposta neutralidade implicando a invisibilização das diferenças
(SILVÉRIO et all., 2014).
Agamben (2011) define sujeito como uma relação entre os seres vivos e os
dispositivos. Os seres vivos seriam, na perspectiva aqui apresentada, os objetos tratados
pela autoridade científica das Ciências Biológicas e os dispositivos, segundo Agamben,
seriam compostos por “tudo aquilo que têm a capacidade de capturar, orientar,

determinar, interceptar, modelar, controlar e assegurar os gestos, as condutas, as opiniões
e os discursos dos seres vivos” (p. 257). Nesse sentido, a prova do Enem seria um
importante dispositivo que determina os discursos “verdadeiros” sobre os seres vivos,
mas também sobre os corpos e as corporalidades. Foucault (2014), em Vigiar e punir,
considera o exame uma técnica de vigia e de normatização – não apenas sanciona o
aprendizado, mas sustenta-o segundo um ritual de poder, conecta a formação do saber
com o exercício do poder. O exame funciona como uma cerimônia da objetivação na
forma de um dispositivo que, de certa forma, dá materialidade aos corpos por produzir
discursos com efeitos de verdade.
Para a seleção das questões foram utilizados quatro critérios. A questão deveria
apresentar no enunciado e/ou nas alternativas: 1) a palavra “corpo humano” ou imagens
do corpo humano; 2) termos da estrutura anatômica, histológica ou fisiológica humana;
3) condições que remetem ao corpo humano e/ou suas estruturas, contendo linguagem de
caráter biológico; e 4) condições ou características que remetem ao corpo humano e suas
estruturas (ambos), embora não de caráter estritamente biológico e/ou sem linguagem
biológica. Para a discussão desse artigo, o foco estará em quatro questões que tratam o
corpo de forma mecanicista associado a uma visão racionalista e técnica.
Nesse exame, ainda que haja tentativas de trazer alguma subjetividade para certos
corpos (Fig. 1), como se trata de questões de múltipla escolha, tem foco em normatizações
e opera no binarismo certo-errado.
A partir de um trecho de Cândido Portinari (Retrospectiva, Catálogo MASP), a
questão solicita que os candidatos assinalem a resposta cuja imagem mais bem representa
a crítica social apresentada no trecho abaixo.
Pés disformes. Pés que podem contar uma história. Confundiam-se com as
pedras e os espinhos. Pés semelhantes aos mapas: com montes e vales, vincos
como rios. (...) Pés sofridos com muitos e muitos quilômetros de marcha. Pés
que só os santos têm. Sobre a terra, difícil era distingui-los. Agarrados ao solo,
eram como alicerces, muitas vezes suportavam apenas um corpo franzino e
doente. (Cândido Portinari, Retrospectiva, Catálogo MASP, apud ENEM,
2004).

Não obstante, a maioria das questões trazem corpos padronizados a partir dos
quais alunos e alunas devem operar as análises cognitivas e evocar seus conhecimentos,
mas alinhados às verdades enunciadas pelo exame, que estão atreladas às verdades

científicas. Nesse sentido, como defende Agamben (2011), atua, portanto, um processo
de dessubjetivação, em que os corpos são subjetivados não apenas por um processo de
objetivação, mas pelo silenciamento das diversas corporalidades, que estão ausentes no
exame, ou quando aparecem, devem ser analisadas dentro de parâmetros biológicos
restritos e deterministas, por meio de cálculos que determinam a diferença entre o certo e
o errado, o dentro e o fora do padrão e por meio de análises que parecem trazer “verdades”
científicas como se fossem absolutas e prontas (Fig. 2, 3, 4 e 5).

Subjetividades
Weber, leitor de Nietzsche, acredita que os nossos conceitos (e trato aqui dos
conceitos científicos) não têm referência alguma com os conteúdos concretos, tampouco
esses conteúdos existem com concretude (WEBER, 2004). Em Nietzsche (1983),
entendemos que a verdade das coisas opera por meio da linguagem e das palavras e que
nosso intelecto as traduz na forma de metáforas e metonímias: “não possuímos nada mais
do que metáforas das coisas, que de nenhum modo correspondem às entidades de origem”
(NIETZSCHE, 1983; p. 47).
A subjetividade é topograficamente multidimensional, o sujeito cognoscente é
parcial em todas as suas formas, assim como os conceitos, o sujeito não está completo,
acabado ou possui uma forma original. Por outro lado, a ciência como pregadora de
doutrinas de objetividade põe a seu serviço ordenações hierárquicas e positivistas para
afirmar o que tem validade ou não como conhecimento (HARAWAY, 1995).
A objetividade afasta o objeto do sujeito de conhecimento. Interessante pensarmos
que no caso do estudo dos corpos, o objeto e o sujeito de conhecimento são os mesmos,
mas, discursivamente, tornam-se duas coisas diferentes. Os indivíduos tornam-se sujeitos
pela inteligibilidade da linguagem, quando por ela são subjetivados ou sujeitados
(BUTLER, 2017). Assim, quando uma questão cria uma imagem discursiva, ela dá
materialidade para uma ideia ou um pensamento, não apenas isso, também direciona
como essa imagem deve ser criada, pois sabemos que as escolas, colégios e cursos prévestibulares “ensinam”, na maior parte das vezes, para que alunos e alunas passem nos
exames.

O corpo calculado
Weber (1999) inicia A ética protestante e o espírito do capitalismo questionando
por que a Civilização Ocidental entende que todas as culturas tendem a ela, por que
somente no Ocidente a “ciência” tem um modelo que lhe dá validade e credibilidade. Em
termos gerais, há, nas palavras de Weber, uma afinidade eletiva entre a ética protestante
(no que diz respeito à salvação divina individual por meio do trabalho) e o espírito do
capitalismo (no que diz respeito a “uma moderação racional ao impulso irracional [pelo
lucro]” p. 4 – e não pelo lucro em si).
A racionalidade técnica tem como fundamento a calculabilidade: a mercadoria
não existe, mas é um fetiche coisificado na forma de número, de onde vem seu valor. Da
mesma forma, a ciência torna-se um processo de coisificação do homem, em que ele se
torna seu próprio objeto por meio da ciência. Todo significado e sentido da ação são
determinados subjetivamente, mas são expressos objetivamente.
Sua racionalidade [do moderno capitalismo ocidental] decorre atualmente de
maneira direta da calculabilidade precisa de seus fatores técnicos mais
importantes. [...] O desenvolvimento de tais ciências [ciências matemáticas e
das experimentalmente exatas ciências da natureza] e das técnicas baseadas
nelas, por sua vez, receberam e recebem importantes impulsos de interesses
capitalistas ligados à aplicação prática da economia. (WEBER, 1999, p. 9-10).

Não se pretende nesse item apresentar todas as questões que relacionam a
racionalidade técnica ao corpo por meio da calculabilidade, mas trazer exemplos de como
ela opera a objetivação e a subjetivação em relação aos corpos, ao mesmo tempo que
também disciplina ações, reforçando as noções de certo e errado.
A figura 2 apresenta o corpo humano funcionando como uma máquina, tanto em
relação à circulação do sangue no corpo, mas também em relação aos processos
bioquímicos executados pelos órgãos, por exemplo, ao fígado, no processamento do
álcool, também podem ser relacionados os rins e o pâncreas e todos os processos
desenvolvidos por esses órgãos são conectados e permitidos pelo sistema cardiovascular,
que atua como uma máquina hidráulica obedecendo a leis mecânicas (cf. ANDRAULT,
2016).
Nesse exemplo todos os corpos devem funcionar segundo um padrão determinado
pela racionalidade técnica, que define as duas curvas apresentadas no gráfico como o

modelo ou norma para todos os corpos existentes, independentemente de qualquer
variação genética, fisiológica, anatômica ou bioquímica entre as pessoas.
Da mesma forma, a Fig. 3 apresenta um exemplo de questão em que a quantidade
de células do sangue é tomada como um parâmetro a partir do qual alunos e alunas devem
identificar possíveis consequências para aqueles sujeitos fora deste limite.
Entendo que os limites (valores normais para adultos, no quadro da Fig. 3)
determinados são importantes para tomar como base possíveis consequências para a
saúde das pessoas. No entanto, o questionamento feito nessa discussão diz respeito a
forma fixa e determinista com que os parâmetros biológicos são tratados. O conteúdo
envolvido nas questões não problematiza os resultados encontrados nos parâmetros
biológicos atribuídos aos sujeitos, tampouco os dados que servem de parâmetro para as
análises. Podemos pensar que o objetivo das questões seja o de confrontar informações
científicas com dados simulados de uma realidade e ver como alunos e alunas os
relacionam.
Infinitas perguntas poderiam ter sido feitas sobre os sujeitos (fictícios, mas que
representam sujeitos e corpos existentes), no entanto, estes sujeitos foram colocados nos
extremos da curva de Gauss (ou curva normal) e observados a partir desse lugar. A vida
das pessoas perde sentido e exercita-se a nossa racionalidade técnica em vez exercitar
algum afeto em relação às pessoas e suas condições. Há um reducionismo que implica
como os conteúdos serão tratados nas escolas. A pergunta que deixo aqui é por que esse
tipo de questão e não outras? A resposta pode ser dada (não como definitiva, mas como
problematização) olhando para o passado e para o futuro.

Conversa com Bento Prado Júnior para responder à pergunta
Para responder parcialmente à pergunta que finalizou o item anterior e para trazer
uma possibilidade de reflexão, recorro a citação de Antônio Cândido feita por Prado
Júnior (2001) em A educação depois de 1968, ou cem anos de ilusão:
O século XIX se embalou na ilusão de que a instrução fosse geral acabariam
os males da sociedade, - como se ela pudesse substituir as reformas
essenciais na estrutura econômica e social que, estas sim, são requisitos
para se tentar a melhoria da sociedade e, portanto, dos homens (apud

CÂNDIDO, p. 88 – no texto de Prado Jr. não há o ano de referência da
citação).

No trecho citado de Antônio Cândido, encontra-se também o ideal liberal (de
mãos dadas ao socialismo e ao anarquismo) da escola de caráter universal e obrigatória
como instrução máxima a fim de livrar a população de manipulações oligárquicas, mas
pressupunha ingenuamente uma população homogênea. A utopia educacional se pautava
em dois marcos históricos, que Antônio Cândido chamou de “os dois edifícios”: a
Revolução Francesa e a Primeira Grande Guerra. Mesmo com um pensamento
pedagógico de inspiração socialista, para o autor, o sentido reformista da educação era
não mais que uma versão tardia da filosofia das luzes (PRADO-JÚNIOR, 2001).
O problema colocado por Bento Prado Júnior é que herdamos, já na década de
1950, de uma maneira muito equivocada e permeada por inúmeras mediações, a crença
de que a escola é o meio de redenção moral e política, mas a educação – segundo o
pensador – se transformara em escolarização, e seguira o modelo francês do século XIX:
um ideário progressista da Troissième République, pautado no célebre discurso de Jules
Ferry (de 1870, em Paris). Essa é a primeira forma de se olhar a escola: como salvadora
e redentora moral e política, fundada numa visão marxista-socialista (no entanto, ainda
de mãos dadas ao ideal burguês iluminista).
Bento Prado Júnior traz uma outra ruptura no pensamento da instituição escolar:
a publicação do livro A Reprodução (La Reproduction, de Bourdieu e Passeron, em 1970).
Esse texto apresenta a escola não mais como salvadora, mas a apresenta como “vilã”, a
escola é a reprodutora da ideologia burguesa. Bento Prado Júnior apresenta esta obra de
forma a apreendê-la mais como um estudo arqueológico (no sentido foucaultiano) do que
sociológico: “o que nos interessa [...] é seu efeito revelador, [...] mais uma arqueologia
do que uma sociologia da escola como agência de ‘reprodução’ da sociedade e da cultura”
(p. 98). Do otimismo ferryiano, a escola passa para a condenação, em que não mais
“buscar-se-á desenvolver o homem, o próprio homem, isto é, um coração, uma
inteligência, uma consciência” (p. 101), mas busca-se agora o que se esconde de
ideológico no funcionamento das instituições pedagógicas.
Por fim, uma nova ruptura no olhar da escola, segundo Bento Prado Júnior, é
permitida com o pensamento de Foucault, sobretudo na obra Vigiar e punir, em que a

escola é concebida semelhante a uma prisão, sob o olhar panótico, os corpos são
adestrados, disciplinados e tornados dóceis. A despeito das formas de se olhar para a
escola do ponto de vista da academia e de seus intelectuais, a filosofia das luzes mantémse firme na instituição escolar, de certa forma seguindo ainda os princípios – burgueses e
iluministas – da justiça e da razão.
Nas palavras de Foucault (2000), sairemos da menoridade (em referência ao
Aufklärung) quando formos capazes de empreender na tarefa de nos reinventar e
reelaborar a partir do nosso éthos. O eixo da ética deve se associar ao eixo do saber e do
poder como ontologia histórica de nós mesmos para responder a três questões
fundamentais: “como nos constituímos como sujeitos de nosso saber; como nos
constituímos como sujeitos que exercem ou sofrem relações de poder; como nos
constituímos sujeitos morais de nossas ações” (FOUCAULT, 2000; p. 350). Define-se assim
nossa atitude filosófica em um tempo que é descontínuo e fugidio, cuja materialidade é
tanto concreta quanto abstrata e também nenhuma das duas formas; é preciso imaginar o
presente “de uma forma diferente do que ele não é” (FOUCAULT, 2000; p. 344) e fugir dos
binarismos para encontrar outros limites (sem fronteiras) da razão; o eu precisa tornar-se
objeto de si para promover sua reelaboração.
Corporalidades determinadas e corpos “verdadeiros”
O saber produz “verdades” sobre os corpos, sobre as pessoas, sobre a população,
distingue bons de maus, certos de errados, mas sobretudo dá utilidade aos corpos. Uma
das formas de se produzirem subjetividades seria impor o que é considerado bom e mau
e fazer com que os sujeitos incorporem essas características. Quando se pensa
“incorporar” se pensa em “colocar no corpo” dos sujeitos tais definições e características
e fazer com que acreditem nelas e as tornem impressas em seus corpos como algo natural.
Gregolin (2015) associa o conceito foucaultiano de dispositivo (rede composta por
um conjunto de práticas, discursos e técnicas de estimulação dos corpos e de formação de
conhecimentos), cuja base de ação não está na repressão ou na ideologia, mas na
normatização e disciplinamento, que são formas de incorporar também. É no final do
século XIX e início do século XX que a rede escolar é instalada no Brasil, como um
dispositivo que respondeu a uma urgência política da burguesia, instituindo mais uma vez

o corpo como fonte de inquietação e cuidado; o sangue azul dos nobres foi convertido em
um organismo são e em uma sexualidade sadia.
As figuras 4 e 5 trazem discursos de como devem ser os corpos dos sujeitos no
que se refere aos seus desempenhos físicos: “Em uma prova de 100 m rasos, o
desempenho típico de um corredor padrão é representado pelo gráfico (enunciado da
questão para analisar o gráfico da Fig. 4; ENEM, 1998). “Desempenho” nesse enunciado
só pode ser interpretado do ponto de vista científico, e, portanto, anátomo-fisiológico,
uma vez que decorre da constituição física (do corpo) e do condicionamento
cardiovascular-respiratório associados aos processos bioquímicos. Embora a questão seja
de física e exija do candidato e da candidata o cálculo da aceleração e da velocidade de
um corredor típico, o enunciado cria uma imagem desse corpo típico e padrão (ou
normal). Da mesma forma, a questão apresentada na Fig. 5 também atribui certas
características ao corpo de vários tipos de atletas, o enunciado dessa questão deixa
evidente a relação entre peso corporal e desempenho:
O excesso de peso pode prejudicar o desempenho de um atleta profissional em
corridas de longa distância como a maratona (42,2 km), a meia-maratona (21,1
km) ou uma prova de 10 km. Para saber uma aproximação do intervalo de
tempo a mais perdido para completar uma corrida devido ao excesso de peso,
muitos atletas utilizam os dados apresentados na tabela e no gráfico [Fig. 4]
(ENEM, 2002; grifos meus).

Embora o enunciado da questão (Fig. 5) se expresse com o termo “peso ideal” (o
que permitiria pensarmos em algumas variações em torno desse valor), o gráfico
desconsidera a relação entre tempo (que implicitamente indica o desempenho) e o peso,
uma vez que as curvas para as três modalidades iniciam na coordenada cartesiana (0,0) –
não há, matematicamente, um ganho de tempo (ou melhora no desempenho) em valores
de peso inferiores ao da tabela. Há, portanto, uma relação determinada e absoluta entre
peso e desempenho.

Considerações finais: dessubjetivação dos corpos
Foucault (1982, 2014) nos revela que a produção discursiva do anormal é que
legitima e dá realidade ao normal – o parâmetro de normalidade é definido pela

caracterização do que é anormal; não se define sanidade, mas loucura; da mesma forma,
é a definição de criminoso que determina os sujeitos moralmente corretos.
O anormal e o diferente, no entanto, não são produzidos pelos dispositivos de
exame, mas são silenciados pela produção do ideal sob a ótica, agora, da autoridade
científica, de modo que, pela produção e formação do saber, o poder se exerce.
Ao usar o discurso científico como legitimador de corpos ideais, torna-os reais no
nível do discurso, e sujeita as outras corporalidades pelo apagamento de suas
possibilidades como existência. Esse procedimento é o que Agamben (2011) descreve
como dessubjetivação. Enquanto os dispositivos implicam a produção de um sujeito por
um processo de subjetivação, ocorreria reciprocamente um processo de dessubjetivação;
a não verdade do sujeito não decorre de sua verdade, não haveria a produção de novos
sujeitos, mas a negação deles transformados em formas larvais e espectrais (AGAMBEN,
2011).

Anexos:
Figuras
Figura 1. Imagens que compuseram as alternativas à questão sobre o trecho citado de Cândido Portinari
(ENEM, 2004)

Figura 2. Gráfico apresentado em uma questão do Enem de 2003.

o

Fonte: Revista Pesquisa FAPESP n 57, setembro 2000 apud Enem, 2003.

Figura 3. Quadro e gráficos apresentados em uma questão do Enem de 2001.

Figura 4. Gráfico apresentado em uma questão do Enem de 1998.

Figura 5. Tabela e gráfico apresentados em uma questão do Enem de 2002.
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Resumo:
O presente trabalho pretende elaborar uma análise da palavra “ditadura” nos livros didáticos
de História, distribuídos gratuitamente em todas as escolas públicas do Brasil entre os anos de
2016 e 2018. Nosso objetivo é investigar e descrever a designação, a argumentação e a
argumentatividade de “Ditadura” no livro didático. Trata-se de um assunto de suma importância
política e histórica, que vamos analisar enunciativamente. Tomamos como aporte teóricometodológico os estudos sobre semântica do linguista brasileiro Eduardo Guimarães (2002;
2007; 2011;2018). Nosso objetivo central é observar o acontecimento “ditadura” no livro
didático e como essa palavra é designada, isto é, qual é sua produção de significação. Entre
nossos objetivos específicos buscaremos identificar e descrever a argumentatividade e a
argumentação. Esta pesquisa financiada pela CAPES busca compreender de que forma estas
reescriturações dão sentido à ditadura no livro-didático.
Palavras-chave: Ditadura; Argumentatividade; Designação.

Introdução
Precisamos falar sobre a Ditadura-Militar no Brasil. Terminado em 1985, após a
campanha das Diretas Já, o governo militar deu lugar à um civil eleito indiretamente:
Tancredo Neves (PMDB). No entanto, Neves faleceu após passar por diversas cirurgias,
e o vice, José Sarney, assumiu o posto. São 33 anos desde o fim do regime autoritário até
a Eleição Presidencial de 2018. Trinta e três anos nos distanciam do período em que
abusos e torturas tomavam os centros urbanos do país.
A Ditadura Militar no Brasil é um tema relevante e incômodo para os brasileiros,
como o Nazismo para os alemães ou o governo de Stalin para os russos. Discorrer sobre
a Ditadura Militar no Brasil é discorrer sobre um passado sombrio e silenciado, de certo
modo, pela virtude da redemocratização. A Comissão da Verdade reviveu o que o
brasileiro gostaria de esquecer, mas não poderia ignorar. Por isso, nossa proposta é tratar
mais uma vez deste tema relevante para o país e abordar o que o livro-didático de história
evidencia sobre o sentido de Ditadura-Militar.
Deste modo, o presente trabalho pretende abordar a argumentatividade de
Ditadura no livro-didático de história, disponibilizado, entre 2016 e 2018, nas escolas
públicas do Brasil. O objetivo é fazer saber qual o funcionamento argumentativo da

palavra ditadura no capítulo 14, intitulado Governos Militares. Procuramos saber como
são construídas as orientações argumentativas em torno do tema exposto.
Inscrevemo-nos no quadro teórico-metodológico da Semântica da Enunciação
(GUIMARÃES, 2002; 2007; 2011; 2018), por ser uma teoria capaz de dar ao semanticista
possibilidades de analisar enunciados tomados na história. Isto é, trazer à tona durante a
análise a importância da historicidade na produção de significados.
Mobilizamos ao longo da análise o conceito de cena enunciativa, o agenciamento
enunciativo, e a argumentatividade. Notamos que a designação de Ditadura aparece
apenas sete vezes, sendo reescriturado pela maioria das vezes por governos militares. A
argumentatividade aparece como uma sustentação de um argumento, sendo orientada por
conjunções concessivas e adversativas.

Semântica e argumentação
Tomamos como aporte teórico a Semântica da Enunciação, que se diferencia das
outras teorias semânticas por abarcar também a historicidade na constituição dos sentidos.
A unidade da análise da semântica é o sentido constituído pelo funcionamento da
linguagem. Para Guimarães (2002; 2018), a enunciação é o acontecimento do dizer.
Acontecimento entendido aqui como uma diferença em sua própria ordem; uma exceção
em uma regularidade de enunciados.
Deste modo, podemos perceber que o acontecimento é o que determina a
historicidade e o sentido dos enunciados. Não parte do sujeito os sentidos causados nos
interlocutores, mas do próprio acontecimento da linguagem. Essa diferença em sua
própria ordem torna-se mais clara quando compreendemos a temporalidade. Segundo
Guimarães (2002), o acontecimento temporaliza porque “abre em si uma latência de
futuro (uma futuridade) – sem a qual não há acontecimento de linguagem, sem a qual
nada é significado, pois sem ela (a latência de futuro) nada há aí de projeção, de
interpretável.”1 (2002, p.12).

1

É importante destacar que o acontecimento para a Semântica da Enunciação não é um fato empírico.
Trata-se de um acontecimento do dizer a partir do funcionamento da língua. Por exemplo, “posso dizer que
a obra de Mattoso Câmara é um acontecimento da linguística brasileira, se a tomamos como uma obra que

No entanto, para que o acontecimento abra em si uma latência de futuro é preciso
que ele também seja constituído de uma memória, de uma rememoração do passado, em
que o presente e o futuro da enunciação funcionem devido a um passado que os faz
significar (Ibidem, p. 12).
Se a enunciação é um acontecimento da linguagem, todo o cenário proposto pelos
enunciadores devem ser levados em conta, uma vez que a temporalidade também pode
ser determinada por um passado de rememorações. Os enunciadores e locutores, portanto,
fazem parte da enunciação, não como origem do dizer, mas como aqueles que
possibilitam o acontecimento da linguagem.
Esse agenciamento enunciativo, entre enunciador e locutor, é a cena enunciativa.
Para Guimarães (2002), na cena enunciativa aparecem os modos de acesso à palavra entre
as figuras da enunciação e as formas linguísticas. A cena é a especificação local no espaço
da enunciação.
Abaixo, temos uma síntese da cena enunciativa, segundo Guimarães (2018):
Locutor – pessoa que diz
alocutor-x – lugar social da pessoa que diz

O Locutor é a figura que diz, como por exemplo, Dom Pedro I, e o alocutor-x é o
lugar social, que seria Imperador do Brasil. O locutor tem seu correlato como locutário,
que também tem seu lugar social de dizer: alocutário-x.
Se o acontecimento é caracterizado como uma diferença em sua própria ordem,
uma temporalidade, podemos dizer que o agenciamento enunciativo acontece devido a
uma disparidade entre o Locutor como fonte do dizer e o alocutor-x, enquanto lugar
social. Há uma desigualdade entre o presente do Locutor e a temporalidade do
acontecimento. São lugares de enunciação e posições do sujeito, lembrando que sujeito é
estar numa região do interdiscurso2. Guimarães (2002) observa que além do lugar social,

faz diferença (...) Por outro lado, se estou observando as diversas obras de Mattoso, no conjunto de seu
trabalho, posso dizer que cada obra é um acontecimento” (GUIMARÃES, 2018, p. 38).
2

Interdiscurso é trabalhado neste artigo como um conjunto de discursos que se entrecruzam numa
determinada condição sócio-histórica.

há também o lugar do dizer: o enunciador. Segundo o autor, existem quatro tipos de
enunciadores: universal, coletivo, individual e genérico.
Este agenciamento do falante, portanto, não agencia alguém, nem mesmo um
lugar específico, o agenciamento do falante no acontecimento o agencia
dividindo-o por uma politopia da cena enunciativa. Na cena enunciativa falase a partir de lugares diferentes. O agenciamento do falante o divide por esta
politopia da cena de enunciação, do acontecimento do dizer (segundo sua
temporalidade específica) (Ibidem, 2018, p. 61).

O funcionamento da cena enunciativa dá sustentação à argumentação. O uso do
mas, por exemplo, dá sustentação para um argumento do Locutor em relação ao seu tu,
Locutário. Para Guimarães (2018, p. 95), a argumentação é o elemento do processo de
significação e é produzida pelo acontecimento de enunciação.
A argumentação é a sustentação que um eu faz a um tu relativamente a algo
sobre que fala. O que estamos dizendo é que no acontecimento da enunciação,
nas relações entre o lugar que enuncia e o lugar para o qual se enuncia, o lugar
que enuncia (e é preciso caracterizar melhor este aspecto) sustenta algo do que
se enuncia pela apresentação de seu lugar de enunciação como o que relaciona
um argumento para uma conclusão. Ou seja, a argumentação se dá como o
engajamento de um lugar que enuncia uma relação entre X e Y enquanto uma
razão (X) para uma conclusão (Y) (Ibidem, p. 97).

A argumentação se dá por meio da cena enunciativa, em que o alocutor diz algo
para seu alocutário, tendo como objetivo a sustentação de uma conclusão. Segundo
Guimarães (2018), é o agenciamento que mobiliza as condições sócio-históricas (através
da cena enunciativa) que o falante apresenta no espaço de enunciação3. Conforme o autor,
A argumentação não é a sustentação de uma conclusão por uma relação das
palavras com as coisas, nem a relação de um falante (psico-fisiologicamente)
caracterizado com o que é dito. A argumentação é uma relação do lugar social
de alocutor sobre o que se diz para um alocutário que se constitui na cena
enunciativa (Ibidem, p. 106).

E conclui: “isto que chamamos de argumentação: o lugar social do alocutor (alx) sustenta algo para um lugar social de alocutário (at-x)” (GUIMARÃES, 2018, p. 107).
De outro lado, temos também o agenciamento da língua. A argumentatividade é o

3

Para compreender o espaço de enunciação segundo a Semântica da Enunciação, ver Guimarães, E.
Designação e Espaço de Enunciação: um encontro político no cotidiano. Letras nº 26 – Língua e Literatura:
limites e fronteiras. Programa de Pós-Graduação em Letras – PPGL, UFSM. s/d.

agenciamento da língua que dá orientação entre a razão e a conclusão a partir do uso de
articuladores, conectivos ou conjunções.
Assim a argumentação é uma relação, na alocução, do alocutor com o
alocutorário, ou seja, é uma relação própria do lugar social de dizer. Trata-se
de como o agenciamento que movimenta as condições sócio-históricas que o
falante traz para o espaço de enunciação. Um aspecto correlacionado a este
funcionamento é o da argumentatividade como um agenciamento da língua.
Esta argumentatividade (...) faz parte da construção da argumentação do
acontecimento enunciativo. (P. 98)

O funcionamento da língua na enunciação é a argumentativida. É a relação de
integração de sentidos ao longo de um texto. Para Guimarães (2018), a argumentatividade
em um texto pode ser apresentada como concessiva ou diretiva. A concessiva se apresenta
como X NE Y, onde NE significa No entanto. A diretiva se apresenta por X PT Y:
De um lado há relações do tipo [X] mas [Y], que chamaremos de
argumentatividade concessiva, e que representaremos por [X NE Y], que lê [X
NO ENTANTO Y]. Por outro lado, há relações do tipo [X] por isso [Y], que
chamaremos de argumentatividade diretiva, e que representaremos por [X PT
Y], que se lê [X PORTANTO Y]. (Ibid., p. 113).

Isto ficará mais claro quando realizarmos as análises na próxima seção.

Análises sobre Ditadura
Nosso material de análise é o capítulo 14 do livro Conexões com a História,
disponibilizado pelo Ministério da Educação (MEC) às escolas públicas do Brasil. O
título do capítulo já reescritura o termo Ditadura-Militar por substituição. Ao contrário de
usar a palavra ditadura, que significa, a grosso modo, um governo autoritário, o título
ameniza o peso histórico do período.
Nosso objetivo nesta seção é fazer saber como é constituído o sentido de ditadura
a partir da argumentatividade, isto é, como se dão as relações X NE Y e X PT Y. Segue
a sequência 1 de nosso recorte:
S.1 - Em seu lugar, foi adotado um modelo baseado na aliança de três grandes
grupos: a burocracia técnica estatal (militar e civil), os grandes empresários
estrangeiros e os grandes empresários nacional. Em razão da aliança desses
grupos, alguns historiadores se referem a uma ditadura civil-militar. Segundo
estudiosos, esse modelo conduziu à modernização da economia, mas também à

concentração de renda entre as classes altas e médias e à marginalização da
classe baixa. (p. 238 – grifos do autor)
Na cena enunciativa, temos um alocutor-historiador/escritor de livro-didático,
possivelmente um professor e historiador. É um enunciador individual porque se distancia
do grupo dos historiadores (estudiosos). Sobre a argumentatividade, temos:
S1 – Segundo estudiosos, [a] esse modelo conduziu à modernização da
economia, [b] mas também à concentração de renda entre as classes altas e
médias e à marginalização da classe baixa.
Parafraseando com os articuladores e e embora, temos:
S1’ – Segundo estudiosos, esse modelo conduziu à modernização da economia,
e também à concentração de renda entre as classes altas e médias e à
marginalização da classe baixa. (?) – (perde força).
S1’’ – Segundo estudiosos, esse modelo conduziu à modernização da economia,
embora também (conduziu) à concentração de renda entre as classes altas e
médias e à marginalização da classe baixa.
Usando os estudos atuais de Guimarães (X NE Y; X PT Y), temos:
S1’’’ – Segundo estudiosos, esse modelo conduziu à modernização da
economia, no entanto, também à concentração de renda entre as classes altas e
médias e à marginalização da classe baixa.
S1’’’’ – Segundo estudiosos, esse modelo conduziu à modernização da
economia, portanto, também à concentração de renda entre as classes altas e
médias e à marginalização da pobreza (?).
Isso nos mostra uma argumentatividade concessiva, que:
Significa que o dito em (b) se relaciona com todo o do texto como o que orienta
a continuidade do texto. Essa significação é uma direção dada ao texto pela
articulação concessiva em questão. Este modo de apresentar a continuidade do
texto como elemento de significação é o que chamamos de argumentividade
da enunciação, ou orientação de argumentatividade” (GUIMARÃES, 2018, p.
111).

Seguindo a sequência 2 do nosso recorte, temos a razão e não conclusão, isto é, a
conjunção adversativa porém contraria o argumento sustentado em (a), como vemos
abaixo:
S2 (a) O governo Médici foi marcado ainda por um período de desenvolvimento
econômico que a propaganda oficial chamou de “milagre brasileiro”,
destacado por grandes projetos de integração nacional – como a rodovia
Transamazônica – e de crescimento econômico. (P. 245)
Na página 246, “milagre brasileiro” é reescriturado (condensação) por “milagre”:
S2. 1 O “milagre”, (b) porém, durou pouco (...) Teve início, então, uma longa e
amarga crise econômica. O governo militar começou a perder um de seus
principais argumentos de sustentação no poder: estava provado que a ditadura
não garantia o desenvolvimento (p. 247).
Na orientação argumentativa, temos o X NE Y, a conjunção “porém” funciona
como “no entanto”, como podemos reescrever: O “milagre”, no entanto, durou pouco
(...). Trata-se de uma orientação argumentativa concessiva (adversativa). Na página 247,
temos o seguinte: “Teve início, então, uma longa e amarga crise econômica”. O “então”
funciona aqui como “portanto”, como vemos: Teve início, portanto, uma longa
crise...Trata-se de uma orientação diretiva, como ressalta Guimarães (2018).
Considerando o texto como uma unidade de significação que é integrada por enunciados,
temos que a relação de articulação é o fundamento da argumentatividade. Os articuladores
“porém” e “então” orientam a continuidade do texto.

Considerações Finais
Nosso objetivo neste trabalho foi coletar um recorte sobre Ditadura-Militar no
livro-didático de História, disponibilizado às escolas públicas do Brasil, e buscar
compreender como a constituição do sentido se dá por meio da argumentação e
argumentatividade. Para isso, descrevemos a cena enunciativa do livro, bem como a
orientação argumentativa.
Vimos que as conjunções mas e porém refletiram o conceito de argumentatividade
concessiva de Guimarães (2018), sendo utilizado para contrariar o que foi dito antes,

como exposto na análise da sequência 1. De outro lado, também encontramos o uso da
argumentatividade diretiva, que dá conclusão ao dito antes, na sequência 2.1.
As análises nos ajudam a compreender a noção de integração no texto. A
argumentatividade é um agenciamento da língua que nos permite ligar enunciados ao
longo do texto para concluir ou divergir dos argumentos.
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Resumo:
A presente pesquisa tem o objetivo de analisar a construção da identidade brasileira na canção
“Eu” do grupo Palavra Cantada (Canções curiosas, 1998). O trabalho faz parte do projeto
INVOCANÇÕES que discute o papel da voz cantada em canções para crianças, o qual, por sua
vez, está ligado ao grupo de pesquisa DISCUTA (UFC). Utilizamos, nesta pesquisa, aportes
teóricos como Maingueneau (1996a/b, 1997, 2000, 2001, 2004, 2005, 2006a, 2006b, 2008,
2010a/b); Costa (2001), Mendes (2013) e Gonzalez (2013). Nesse sentido, o interesse é mostrar
como se constrói a identidade brasileira na imbricação do plano da letra com o da voz. Percebese que identidade brasileira aponta para uma nação miscigenada, visto que a canção traz, na
letra, aspectos culturais e regionais de algumas partes do Brasil, tais como a citação de
determinados elementos regionais.
Palavras-chave: Canções para crianças; MPB; Identidade brasileira.

Introdução
É fácil perceber a pluralidade de assuntos que a MPB aborda, entre eles, destacase a proposta de uma identidade brasileira, evitando adicionar características estrangeiras
à canção, tanto no plano da letra quanto no da voz. Além disso, procuram não se pôr a
questões ufanistas, mas sim, relatar a realidade do País, quase antropologicamente (Costa,
2001).
A partir dessa afirmação de Costa, a canção que analisamos neste artigo, constitui
uma aplicação dos trabalhos do autor sobre música popular e da pesquisa de Gonzalez
(2014), relacionado diretamente a canções para crianças. Conforme essa afirmação de que
a MPB busca a construção de uma brasilidade, quando cantada para crianças, também
não deixa de lado tal aspecto. Dessa maneira, o presente trabalho mostrará como essa
identidade brasileira é representada na MPB para crianças por meio da música “Eu” do
grupo Palavra Cantada (Canções Curiosas, 1998).
A questão identitária é um tema que vem sendo amplamente estudado, ao longo
dos anos, por diversas áreas de pesquisa. Quanto ao posicionamento MPB, estudado por
Costa (2001) e objeto de estudo deste artigo, vai importar, principalmente, a construção
de uma brasilidade que é mostrada de forma realística, apresentando o que há de mais

”característico” na nação, podendo ser problemas sociais ou características tradicionais,
como o folclore. Quando voltada para crianças, podemos ver que essa tem grande
semelhança a MPB direcionada a adultos. Tal fato ocorre devido a maioria das canções
feitas para o público infantil, ser escrita por compositores adultos que já fazem parte do
campo discursivo literomusical brasileiro, sendo assim, tais características estariam
presentes nos dois campos. Utilizamos como suporte teórico os conceitos ethos e
cenografia, propostos por Maingueneau, mas também empregados por Costa, Gonzalez e
Mendes. Procuramos desse modo, mostrar, neste artigo, como tais estudos levantados
contribuem para a construção da identidade nacional brasileira.

Posicionamento MPB para Crianças e investimento ético, cenográfico e vocal em
canções
Segundo a análise do discurso proposta por Maingueneau (2001) temos a ideia
de que todo discurso tem como característica, o estabelecimento de posicionamentos, os
quais correspondem a uma ancoragem em um espaço conflituoso.
Gonzalez (2014) traçou as primeiras características dos posicionamentos MPB,
Gospel, e Canção de Massa para crianças, utilizando como base as categorias: ethos e
performance. A autora, ao analisar o investimento ético e cenográfico da MPB conclui
que, quanto ao diálogo com canções de raiz, mantém uma interdiscursividade com o
discurso literário, histórico e, algumas vezes, com o religioso. A ideia desse movimento
consiste em promover um produto de conteúdo cultural, sem ter a venda como fator
determinante da produção, visando também os aspectos sociais e criativos.
Em sua tese, Mendes (2013), fez uma observação que se aproxima ao
“Investimento” de Maingueneau a respeito de que para um artista consiga se posicionar
no campo do discurso literomusical ele precisa gerir sua voz, ter a sua forma de cantar, o
que foi chamado de Investimento Vocal, tal elemento não é observado separadamente do
investimento em uma cenografia ou em um ethos. Acreditamos que ao analisar uma
canção, acreditamos ser necessário, que haja atenção ao plano da letra e da voz, para isso,
utilizaremos o conceito de Investimento Vocal de Mendes (2013) que compreende a
intervocalidade (constitutiva e mostrada) e a metavocalidade. Podemos perceber que além

do plano da letra, o investimento vocal também auxilia na delineação das principais
características dos posicionamento.
O investimento ético está para o conceito de ethos proposto por Maingueneau,
assim como o investimento cenográfico está para o conceito de cenografia. Sendo o
primeiro, dado a partir da enunciação, é a imagem que o enunciador constrói. O segundo,
é a construção do espaço em que o enunciador está inserido, a forma em que o texto é
apresentado ao receptor.
A articulação desses conceitos nos permitem analisar como a identidade nacional
é apresentada no discurso literomusical para as crianças, mais precisamente, no
posicionamento MPB.

Análise da Canção
A canção analisada no presente artigo faz parte do álbum Canções Curiosas (
l998). Esse fonograma foi gravado pelo intérprete Paulo Tait, que integra juntamente com
Sandra Peres o grupo Palavra Cantada, classificado por González no posicionamento
‘MPB para crianças’.. Visto que os estudos a respeito da temática aqui apresentada vêm
crescendo ao longo dos anos, surgiu então, a necessidade em investigar como a identidade
brasileira é construída no discurso literomusical para crianças.
A canção “Eu“ (Palavra Cantada, 1998) narra a história de um garoto de origem
incerta, a música é dividida em duas partes, sendo a primeira, o questionamento do garoto
à sua mãe e a parte posterior, ao seu pai, ambos investigando onde eles nasceram.
Seguindo os estudos de Maingueneau a respeito da cenografia, podemos dizer que a desta
canção é de narrativa, porém, dentro dela, temos a presença de um diálogo, pois, o
enunciador, logo após questionar seus pais, narra a resposta deles. A questão da criança
direcionada à mãe é o ponto inicial da canção, a partir do trecho: “Perguntei pra minha
mãe: "Mãe, onde é que ocê nasceu". A música segue com a narração da resposta da mãe,
que por sua vez, responde que nasceu em Curitiba, porém a avó do garoto, era filha de
um gaúcho, o que nos leva a entender que ela era gaúcha também. A cenografia também
mostra o ethos de uma criança curiosa e questionadora, o que nos remete ao título do
álbum do qual a música foi retirada.

Apesar de a canção iniciar com um aspecto da fala que é típico de regiões mais
interioranas, o “ocê”, não se sabe a origem do garoto que narra a história, mesmo assim,
pode-se notar que na primeira estrofe pelo menos dois lugares são mostrados, o primeiro
é Curitiba, onde a mãe do narrador nasceu, o segundo é o Rio Grande do Sul, dessa vez,
local de nascimento do bisavô e da avó. Isso já mostra a mistura de culturas, embora ainda
restrita a uma região do país, presente na origem do garoto.
A canção prossegue com a narrativa da resposta que a mãe do enunciador dá a
respeito da avó dele, quando começam a ser mobilizadas uma sequência de características
do gaúcho. “Ela então me respondeu que “Era filha de um gaúcho que gostava de
churrasco/ E andava de bombacha e trabalhava no rancho/ E um dia bem cedinho foi caçar
atrás do morro”. O enunciador da canção vai construindo, de forma estereotípica o ethos
de um gaúcho, por meio de elementos da corporalidade (aspectos físicos) e do caráter
(aspectos psicológicos). Quanto aos primeiros, temos o andar de bombacha, trabalhar no
rancho e ir caçar, já, no tocante aos segundos, temos a questão de ser um homem
destemido, gostar de churrasco e, nos trechos seguintes, é possível ver também um
homem heroico. Todas essas informações juntas vão colaborando para construir a
identidade estereotípica do que seria e um homem da região Sul do país.
A sequência continua com a cenografia de um rancho onde iremos encontrar dois
personagens, o bisavô do garoto e uma jovem mulher, sua bisavó, que estava em apuros.
A partir do trecho “Quando ouviu alguém gritando: "Socorro, socorro!" / Era uma voz de
mulher”, nesse momento, temos Paulo Tatit, fazendo uma imitação de uma voz feminina,
a entonação que o intérprete utiliza, nesse momento, representa o grito de uma mulher.
Tal efeito se dá pelo investimento vocal em um tom mais agudo. Podemos dizer que essa
mudança de tom foi escolhida para marcar uma mudança de personagem nessa canção. .
Esse recurso também pode ter sido usado com o objetivo de dar um caráter mais lúdico
ao que está sendo cantado. Nessa situação, se poderia deduzir, pelo grito de socorro, que
a bisavó do enunciador estaria em apuros. No entanto, quando o gaúcho destemido chega
ao local onde a mulher está, o seu pedido por ajuda se dava pela presença de uma barata,
que estava em cima de um saco de batatas. Isso nos parece uma quebra de expectativa,
que reforça esse caráter lúdico, visto que o esperado era encontrar uma mulher imersa em
uma situação delicada. “Então o meu bisavô, um gaúcho destemido/ Foi correndo,

galopando, imaginando o inimigo/ E chegando no ranchinho, já entrou de supetão/
Derrubando tudo em volta, com o seu facão na mão/ Para o alívio da donzela, que
apontava estupefata, / Para o saco de batata, onde havia uma barata”. Nesse excerto, temos
a projeção de uma cena validada de mulheres e o seu medo de barata, além da necessidade
da presença masculina para eliminar o inseto.
Por fim, a primeira parte da música se encerra com a união do bisavô e da bisavó
do enunciador, que se apaixonam após a situação ocorrida, e, mais uma vez, somos
levados a imagens projetadas, dessa vez de um casamento gaúcho. “E ele então se
apaixonou/ E marcaram casamento com churrasco e chimarrão”.
Quanto à segunda parte da canção, o enunciador utiliza-se da mesma estrutura
presente na primeira parte, tal estratégia de composição da música não faz com que ela
perca seu valor, nem muito menos se torne repetitiva, a estrutura faz-se necessária para a
construção do sentido da canção, visto que, em um primeiro momento, tivemos a narração
da história por parte materna e, nesse segundo momento, teremos a história paterna. A
respeito de tal estrutura, podemos comprovar, por meio da análise dessa canção, a
interdiscursividade com o discurso literário:
O posicionamento mpb estrutura-se a partir da interdiscursividade com os
discursos literário e filosófico, interligando-se intimamente ao posicionamento mpb
existente no discurso literomusical brasileiro (Gonzalez, 2013, p.54)
A segunda parte da canção se inicia com o questionamento do enunciador ao seu
pai, “Perguntei para o meu pai: "Pai, onde é que ocê nasceu?"”, repetindo a estrutura da
primeira parte da canção, o garoto, então, narra a resposta do pai sobre si próprio, que
nasceu em Recife e sobre o bisavô do enunciador, que era baiano. Em seguida, o
enunciador começa a expor características do seu bisavô. “Era filho de um baiano que
viajava no sertão/E vendia coisas como roupa, panela e sabão”. Em seguida, a canção
apresenta um personagem característico da cultura nordestina, o Lampião, fazendo assim
uma interdiscursividade com o discurso histórico. “[...] E que um dia foi caçado pelo
bando do Lampião /Que achava que ele era da polícia um espião/ E se fez a confusão/ E
amarraram ele num pau pra matar depois do almoço/ E ele então desesperado gritava:
"Socorro!"/E uma moça apareceu bem no último instante e gritou pra aquele bando: "Esse
rapaz é comerciante!"/ E com muita habilidade ela desfez a confusão”. Tal representação

do personagem histórico típico do Nordeste, mostra como o posicionamento, apesar de,
a às vezes cair em estereótipos, também se preocupa em veicular dados históricos.
Além disso, podemos perceber, que, nesse segundo momento da canção, a
representação do feminino é dada de uma forma diferente, visto que, na primeira parte, a
mulher representada é aquela próxima, de certo modo, às estórias infantis, ou seja, que
precisa ser salva, mesmo que, nesse caso, à espera seja por um homem que a salve de uma
barata que a amedronta. Já, na segunda parte, a mulher é quem salva o homem
especificamente, do bando de lampião, mostrando-se uma mulher independente e
corajosa. Assim, a canção mostra que a mulher também pode ser dotada de caráter heroico
e destemido, sem perder a sua feminidade, como mostrado no trecho: “E ele então deulhe um presente, um vestido de algodão”. A recompensa do vestido mostra que apesar do
caráter destemido, algo típico da região nordeste (a “mulher-macho”), essa mulher forte,
destemida e trabalhadora não deixa de lado a sua feminidade.
Por fim, a canção retoma a estrutura final da sua primeira parte, em que o
enunciador se preocupa em fazer uma conclusão a respeito da sua história e da de seus
pais, na qual ele apresenta uma espécie de valorização da história deles e mostra que, sem
os conflitos que ocorreram, ele nem sequer poderia estar fazendo aquela narração, pois
não ele próprio não existiria.
Sabemos que a narrativa é um tipo textual que conta com uma determinada
estrutura, apresenta uma sequência de fatos, e tem uma série de elementos que a compõe,
um narrador, enredo, espaço, personagens e tempo. Podemos ver uma estrutura
semelhante na canção “Eu” que traz elementos como apresentação, complicação, clímax
e desfecho. Temos uma apresentação, que seria o momento inicial da canção, em que o
enunciador dispara o questionamento aos pais, em seguida teríamos a complicação que
seria, na primeira parte, a bisavó materna que está em apuros devido ao seu medo de
barata, na segunda parte, o bisavô está em apuros por ter sido confundido com alguém
não grato ao bando do lampião e, ambas as partes, têm o seu desfecho com o final feliz,
em que o bisavô e bisavó se apaixonam e, em seguida, ocorre o casamento.

Considerações Finais

Após a análise da canção, tanto no plano da letra quanto no plano da voz, pode-se
perceber que “Eu” traz consigo elementos do posicionamento MPB para crianças, como
a preocupação com a qualidade estética da peça que está sendo presentada ao seu público
alvo.
Percebe-se, então, que o posicionamento MPB, classificado por Gonzalez (2013),
preocupa-se com o processo da construção identitária do seu povo, mostrando que o país
é multicultural. De uma forma metafórica, o enunciador da canção com progenitores, cada
um de um extremo do país, ou seja, o pai, de origem e traços nordestinos, e a mãe, com
características sulistas poderia representar o povo brasileiro resultado dessa mistura étnica
e cultural
Quanto ao investimento vocal, podemos perceber que, ao longo da canção, as
escolhas feitas pelo intérprete dão ludicidade ao que está sendo cantado como na mudança
de tom, no momento em que é representada a imagem de uma mulher em apuros. Tal
mudança parece se dá com o intuito de demarcar a presença de diferentes personagens
naquele discurso. Além disso, pode-se perceber que questões mais regionais como o
“ocê”, que são encontradas tanto no plano da letra quanto da voz, ajudam a reforçar a
questão caipira do personagem da canção.
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Resumo:
O presente artigo traz uma discussão sobre documentos oficiais que versam sobre sujeitos
considerados refugiados. Para fazê-la, analisamos a partir da perspectiva discursivodesconstrutiva (CORACINI, 2007) trechos de documentos do Alto Comissariado das Nações
Unidas para os Refugiados (ACNUR) e da Convenção de Genebra (1951). Esta proposição faz
parte de nossa tese de doutorado em andamento, que se propõe a investigar representações
identitárias de refugiados, assim como seus processos de luto (FREUD, [1917], 1996). Para
podermos nos lançar a esse estudo, mostrou-se premente investigar o(s) limite(s) do nome
“refugiado” nos discursos que efetivamente balizam suas condições de (sobre)vivência e de asilo
em outros países, observando efeitos de sentido que emergem dos próprios documentos que
embasam essa designação.
Palavras-chave: Linguagem; Refugiado; Psicanálise.

Introdução
O objetivo deste artigo é iniciar uma discussão sobre os limites da nomeação de
um sujeito como refugiado, questionamento que pretendemos expandir em nossa tese de
doutorado. Neste texto, focamo-nos em uma análise preliminar de dois documentos que
versam sobre esse tema: uma sessão do site do Alto Comissariado das Nações Unidas
para os Refugiados (ACNUR ou UNHCR, em sua sigla em inglês) e dois trechos da
Convenção das Nações Unidas relativa ao Estatuto dos Refugiados ou Convenção de
Genebra (1951). Esse artigo está relacionado à nossa tese de doutoramento por
considerarmos o processo de nomeação relevante para os estudos de representações
identitárias1 – foco de nossa tese. Isso, pois, antes mesmo de nascermos, somos
atravessados pela linguagem e ao chegarmos ao mundo – muitas vezes, antes disso,
enquanto somos “gestacionados” – nos é dado um nome. A esse ato de nomear estão
implicados sentidos, expectativas e histórias que farão parte da nossa trajetória,
acompanhando-nos por toda a vida (e, em alguns casos, até depois dela). Entretanto, não

1

Como abordamos em nossa dissertação de mestrado (GAMBASSI, 2018).

só o nome próprio, os discursos dos grupos sociais em que estamos inseridos, a história
familiar e as experiências que teremos ao decorrer da vida ajudarão a construir o que
somos e como nos vemos e dizemos, mas também o lugar em que nascemos, onde
vivemos e por onde passamos, junto aos outros nomes que vamos recebendo nessa
trajetória: filho, cidadão, nacional, migrante, refugiado.
Nesse sentido, nossa pesquisa de doutorado considera a crise diaspórica global
dos séculos XX e XXI e propõe o questionamento de aspectos da construção identitária
de refugiados que podem endossar discussões e investigações cada vez mais urgentes
sobre os sujeitos que estão vivendo (n)essas situações. Trabalhando a partir da perspectiva
filosófica discursivo-desconstrutiva (CORACINI, 2007), não nos propomos a construir
soluções para os problemas sociais vigentes, mas acreditamos ser possível perceber
mecanismos de poder e controle na constituição identitária de sujeitos a partir da e na
linguagem, na observação das regularidades e dispersões presentes nas formações
discursivas que se imbricam quando esses sujeitos falam de si.

Breves considerações teóricas e metodologia
Em nossa pesquisa de doutorado nos ocupamos de gestos de análise da
materialidade linguística, considerando não só o nosso objeto em análise, mas também as
condições em que ele se produz e é produzido, partindo, ainda, da concepção de um
sujeito clivado, atravessado pelo inconsciente, que constitui e é constituído na e pela
linguagem, nas e pelas relações de poder. Isso, pois, assim como postula Lacan (1985),
acreditamos que “o inconsciente é estruturado como uma linguagem” (1985, p. 27) e que
por ela somos atravessados, tendo em sonhos, atos falhos e chistes, esquecimentos,
ambiguidades, contradições e outras irrupções do inconsciente, que se configuram como
possibilidades de contato com os significantes que nos constituem como sujeitos.
Ainda, os processos metodológicos na Linguística Aplicada têm se diversificado
ao longo dos anos, assim como os focos de pesquisa que, antes, se voltavam apenas para
o ensino linguístico e, agora, debruçam-se também sobre estudos de culturas e
identidades, tecnologias e tradução. Ademais, no início dos trabalhos desenvolvidos pela
área, ainda se privilegiavam pesquisas positivistas e quantitativas, propensão que foi
deslocada no início dos anos 70 (COHEN, 1989). Em nossa pesquisa de doutoramento,

assim como neste artigo, não procuramos forçar ou privilegiar abordagens teóricometodológicas definidas e fechadas, mas nos focar em proposições e perspectivas teóricas
que nos ajudem a analisar questões que serão trazidas à baila pelo objeto estudado, como
propõe Coracini (1991).
Aproximar-nos-emos, então, desses textos sobre refugiados, a partir do que a
perspectiva discursivo-desconstrutiva (CORACINI, 2003, 2007, 2010, entre outros)
propõe “territorializa[ndo] o debate ﬁlosóﬁco entre Foucault, Lacan e Derrida no campo
dos estudos da linguagem, notadamente, da linguística aplicada” (ROSA, RONDELLI,
PEIXOTO, 2015, p. 254), considerando seus pontos de aproximação e distanciamento.
Dessa forma, apesar de realizarmos uma discussão mais teórica do que analítica neste
artigo, nos momentos em que nos ativermos à materialidade linguística, focar-nos-emos
nos possíveis efeitos de sentido abarcados nos recortes dos textos selecionados.
Entretanto, mesmo que não mobilizemos especificamente obras de Foucault, Lacan e
Derrida nos trechos analisados e aqui apresentados, salientamos que é a partir do diálogo
que encontramos entre suas proposições e comentários acerca de sujeito, língua(gem) e
discurso que direcionamos nosso olhar analítico.
Ser nomeado “refugiado”: alguns limites para os solicitantes de asilo
Partes significantes de nossas vidas são construídas em territórios específicos, mas
não se definem por limites geográficos, pois nossas experiências de comunidade e as
relações interpessoais que estabelecemos são o que trazem a nós um sentimento de
pertença a uma comunidade e, quem sabe, até, de pátria. Destarte, mesmo considerando
que a migração fez parte dos processos de formação de povos e que muitas vezes os
sujeitos mudam de cidade ou de país por vontade própria, certas condições podem coagir
esses deslocamentos. Guerras, situações de extrema pobreza, desastres naturais, entre
outros acontecimentos, como a escravidão e a colonização, por exemplo, obrigam os
sujeitos a deixarem seu lugar de origem ou que haviam escolhido para sua morada.
De acordo com o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados
(ACNUR ou UNHCR, em sua sigla em inglês), há uma diferença terminológica entre
refugiados e deslocados internos, mesmo que os dois grupos estejam em condições que
violam os direitos humanos. A diferença mais significativa, ao nosso ver – e como

veremos na análise aqui apresentada –, entre eles, é que os primeiros cruzaram a fronteira
de seu país de origem e os segundos permaneceram dentro do mesmo território nacional.
Entretanto, o que se mostra produtivo para este trabalho é o deslocamento forçado – por
fatores que ameaçam a vida e a liberdade dos sujeitos – comum aos dois grupos.
Para desenvolvermos essas questões, então, partiremos do que se entende pelo
termo refugiado no Direito Internacional – aqui representado pela terminologia adotada
pela agência da ONU para refugiados (ACNUR) e por dois trechos da Convenção de
Genebra (1951) – questionando as diferenciações propostas entre refugiado e deslocado
interno. Acreditamos que uma aproximação filosófica a essa categoria, buscando
problematiza-la, seja mais interessante para nosso momento de pesquisa do que a
proposta de um outro termo ou de desdobramentos desse termo para se referir ao sujeito
solicitante de asilo.
Há algumas controvérsias na literatura quanto ao termo “refugiado” e não é
preciso ir muito longe para nos depararmos com elas. No próprio relatório de
deslocamento forçado da ONU de 2016, Global Trends Report2, é apresentado o dado de
que 20 pessoas se tornam refugiadas a cada minuto no período analisado; entretanto, nesse
montante, estão contemplados aqueles que podem efetivamente ser nomeados como
refugiados, os deslocados internos, as pessoas que tiveram que voltar para seus países ou
áreas de origem, os solicitantes de asilo, os expatriados e outras populações que estariam
sob a guarida da ACNUR. Todos, nesse relatório, estão subsumidos à categoria
refugiados mesmo que, tecnicamente, não possam ser contemplados com a proteção que
seria dedicada a esse grupo – critérios que aparentemente se enrijeceram com a
deliberação feita pelo Conselho Europeu em 29 de junho de 2018 3. Essa forma de
apresentar o termo parece evidenciar as controvérsias que aqui destacamos e produz ao
menos uma questão: por que para apresentar uma estatística contundente pode-se ampliar
o espectro do nome, mas para a efetiva proteção de seres humanos que dele dependeriam
há um enorme preciosismo em marcar quem é e quem não pode ser refugiado?

2

Disponível em: http://www.unhcr.org/globaltrends2016/#_ga=2.78908051.64 2714529.15037761521966080123.1503776152. Acesso em out 2018.
3
Disponível em: http://www.consilium.europa.eu/pt/meetings/european-council/2018/06/28-29/. Acesso:
jun. 2018.

Ademais, enquanto a ACNUR considera que desastres naturais só seriam
provocadores de deslocamento interno,4 consideramos que há situações em que é
necessário deixar seu país devido a essas condições – o que configuraria o sujeito como
refugiado devido a seus “fundados temores”5. Por isso, julgamos haver algumas ressalvas
a serem feitas à terminologia, tendo como exemplo o Haiti que há mais de 20 anos vem
sofrendo diversos desastres naturais que colocam em jogo a possibilidade de seus
cidadãos viverem em condições dignas de subsistência, mostrando-se necessário, muitas
vezes, que eles peçam asilo em outras localidades. Os haitianos que precisaram deixar
seu local de origem não poderiam, então, serem considerados como sujeitos merecedores
de proteção internacional, apenas por serem vítimas de algo que não foi causado por seres
humanos? Deveriam ser protegidos apenas os que sofrem por ações antrópicas? Quais
seriam os sentidos produzidos por essa hierarquização da vida? Ainda, outro exemplo
seria o do rompimento da barragem de rejeitos na região de Mariana (MG), cujos
habitantes tiveram que sair de suas casas e de sua cidade em poucas horas devido a uma
situação de ameaça à vida, decorrente de um crime ambiental. Esses sujeitos não seriam
dignos de proteção além daquela oferecida pelo mesmo governo que não tomou as
medidas cabíveis para tal ou para reparar de alguma forma seu sofrimento?6 Observemos,
então, na materialidade linguística, a contradição que a própria ACNUR apresenta quanto
aos cuidados com esses sujeitos (deslocados internos):
[m]esmo tendo sido forçados a deixar seus lares por razões similares às dos
refugiados (perseguições, conflito armado, violência generalizada, grave e
generalizada violação dos direitos humanos), os deslocados internos
permanecem legalmente sob proteção de seu próprio Estado – mesmo que esse
Estado seja a causa de sua fuga7.

Se observarmos a locução conjuntiva subordinativa concessiva “mesmo que”, em
“mesmo que esse Estado seja a causa de sua fuga”, ou até sua variante que aparece no
início do excerto “mesmo tendo”, considerando a formação de “mesmo” seguido por
4

Disponível em: http://www.acnur.org/portugues/quem-ajudamos/deslocados-internos/. Acesso: mai.
2018.
5
Disponível em: http://www.acnur.org/portugues/quem-ajudamos/refugiados/. Acesso: out. 2018.
6
Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2017/08/1907846-processo-criminal-contrasamarco-e-diretores-e-suspenso-pela-justica.shtml. Acesso em out 2018.
7
Disponível em: http://www.acnur.org/portugues/quem-ajudamos/deslocados-internos/. Acesso em mai.
2018.

verbo no gerúndio em “[m]esmo tendo sido forçados a deixar seus lares por razões
similares às dos refugiados”, vemos duas marcas de concessão que parecem negar um jádado de que sujeitos mereceriam proteção, sendo classificados como refugiados ou não.
Explicamos: a primeira inserção dessa locução nega o que é proposto a seguir – de que o
sujeito que se visse forçado a fugir mereceria proteção –, sendo essa negação duplicada
pelo uso de uma segunda locução, no fim do excerto, reforçando a oposição “fundada”
desse direito8. Assim, se esses sujeitos, por motivos quais sejam, não conseguem deixar
o território nacional no qual estão inseridos, devemos considerar que estão sendo
protegidos pelo Estado que pode ser o causador de sua fuga? Nesse sentido, mesmo que
a terminologia aparentemente ofereça limites claros que excluiriam os haitianos, por
exemplo, do grupo refugiados, as crises humanitárias parecem desestabilizar as tentativas
de logicizar parâmetros quanto à procura de auxílio por seres humanos.
Ademais, sabendo que o parágrafo primeiro do Artigo 14º da Declaração
Universal dos Direitos Humanos (1948) afirma que toda a pessoa sujeita à perseguição
tem o direito de procurar e de se beneficiar de asilo em outros países; assim como, que,
de acordo com o Artigo 22º, toda a pessoa tem direito à segurança social e pode
legitimamente exigir a satisfação dos direitos econômicos, sociais e culturais
indispensáveis; e que, conforme o Artigo 30º, nenhuma disposição da Declaração pode
ser interpretada de maneira a atribuir a qualquer Estado, agrupamento ou indivíduo, o
direito de se entregar a alguma atividade ou de praticar algum ato destinado a destruir os
direitos e liberdades enunciados no documento em questão, somos levados a acreditar que
as classificações e o auxílio propostos pelo ACNUR são contraditórios à própria
declaração que os rege. Ainda nesse sentido, vejamos o que a Agência declara ao
responder à pergunta: “[q]ual a especificidade sobre a terminologia ‘refugiado’?”.
Refugiados são especificamente definidos e protegidos no direito
internacional. Refugiados são pessoas que estão fora de seus países de origem
por fundados temores de perseguição, conflito, violência ou outras
circunstâncias que perturbam seriamente a ordem pública e que, como
resultado, necessitam de “proteção internacional”. As situações enfrentadas
são frequentemente tão perigosas e intoleráveis que estas pessoas decidem
cruzar as fronteiras nacionais para buscar segurança em outros países, sendo
internacionalmente reconhecidos como “refugiados” e passando a ter acesso à
8
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assistência dos países, do ACNUR e de outras organizações relevantes. Eles
são assim reconhecidos por ser extremamente perigoso retornar a seus países
de origem e, portanto, precisam de refúgio em outro lugar. Essas são pessoas
às quais a recusa de refúgio pode ter consequências potencialmente fatais à sua
vida.

Considerando, então, a dimensão continental de nosso país, assim como a
profunda desigualdade social e os fatores que forçam o deslocamento de sujeitos estando
muitas vezes ligados ao desinteresse dos governos brasileiros – seja em nível municipal,
estadual ou federal –, não estaria o grupo que consideramos refugiados internos também
subsumido à categoria que precisa, muitas vezes, ser protegida de seu próprio país? Tendo
o Haiti a mesma extensão territorial do estado do Alagoas, são as fronteiras impostas
politicamente que imputam a seres humanos o caráter digno de tutela internacional?
Seriam os deslocados internos duplamente punidos por questões políticas – seja nacional,
pelo descaso, ou internacionalmente, por uma tecnicalidade terminológica/geográfica?
De qualquer forma, ao nos voltarmos à materialidade linguística, alguns sentidos
parecem emergir. O sintagma “fundados temores” aparece não só nesse, mas em outros
documentos relacionados aos refugiados e, na tentativa de qualificar e restringir esses
temores – que deveriam ter embasamento, comprovação –, provoca um efeito de sentido
dúbio, considerando que “fundado” também pode ter o sentido de instituído ou
estabelecido. Logo, esse temor teria sido fundado por quem para poder ser considerado
justificativa do pedido de asilo? Ainda, como poderiam ser avaliados os fundamentos do
medo de alguém? Em uma situação em que se é necessário imigrar, seriam tão claros os
limites para essa definição?
Entre outros pontos, o uso das aspas em “refugiados” também se destaca, pois
provoca uma suspensão do sentido do termo, considerando que o sinal gráfico parece
(re)velar uma exterioridade da palavra “ao fio sintático [...], realçando de forma material
[seu] desdobramento em um segundo fio discursivo” (AUTHIER-REVUZ, 1998, p. 101).
Assim, as aspas parecem evitar ao mesmo tempo em que evocam outras vozes, limitando
ao mesmo tempo em que trazem um aspecto de indefinição à palavra, que parece ser
(im)própria no discurso em que figura, “por isso, o contorno que elas traçam no discurso
é revelador daquilo que o discurso tem a demarcar como ‘outro’ em relação àquilo em
que ele se constitui” (AUTHIER-REVUZ, 1998, p. 118).

Nesse sentido, a “oscilação nos modos de significar, linguística e discursivamente
os refugiados” pode sugerir “tanto uma tentativa de controle dos sentidos e de precisão
dos termos utilizados, quanto uma categorização e uma inserção das designações e dos
migrantes em um dispositivo jurídico e administrativo” (ROSA, 2018, p. 165). Essa
condição jurídica e administrativa, apesar de já parecer fixa e estabelecida entre diferentes
nações, encontra diversos pontos de incoerência. Um exemplo disso é a constante
comparação do refugiado ao “estrangeiro em geral” na Convenção das Nações Unidas
relativa ao Estatuto dos Refugiados ou à Convenção de Genebra (1951), como podemos
ver a seguir:
Art. 26 - Liberdade de movimento
Cada Estado Contratante dará aos refugiados que se encontrem no seu território
o direito de nele escolher o local de sua residência e de nele circular,
livremente, com as reservas instituídas pela regulamentação aplicável aos
estrangeiros em geral nas mesmas circunstâncias (ONU, 1951, p. 13).

Em um gesto de análise preliminar, podemos perceber que, no sintagma “aos
estrangeiros em geral nas mesmas circunstâncias”, ao mesmo tempo em que temos a
tentativa de assegurar a igualdade de tratamento com outros estrangeiros, a presença da
locução adjetiva “em geral” e da oração subordinada “nas mesmas circunstâncias” evoca
um efeito de sentido muito mais restritivo do que inclusivo. Ademais, nessa convenção,
há outro trecho que chama atenção nesse primeiro momento de análise:
B. 1) Para os fins da presente Convenção, as palavras “acontecimentos
ocorridos antes de 1º de janeiro de 1951”, do art. 1º, seção A, poderão ser
compreendidas no sentido de ou
a) “acontecimentos ocorridos antes de 1º de janeiro de 1951 na Europa”; ou
b) “acontecimentos ocorridos antes de 1º de janeiro de 1951 na Europa ou
alhures” (ONU, 1951, pp. 2-3).

A possibilidade de se considerar como refugiados sujeitos provenientes apenas da
Europa novamente evoca o efeito de sentido de restrição à categoria jurídica de refugiado,
ao invés de inclusão. Por isso, assim como Rosa (no prelo) comenta, concordamos que
incluir os sujeitos a essa categoria para garantir a eles alguns direitos é também apagá-los
com um gesto civilizatório. Entretanto, também acreditamos que mais do que o
incluirmos em determinado regime jurídico, marcamo-lo como inevitavelmente excluído
dele, deixando, aí, exposto o sistema de inclusão-exclusão a que estamos todos

submetidos. Nesse sentido, Agamben (2013) também coloca que se
[...] os refugiados (cujo número nunca deixou de crescer durante o nosso
século, até incluir hoje em dia uma parte não desprezível da humanidade)
representam, no ordenamento do Estado-nação moderno, um elemento tão
inquietante, é devido, sobretudo, a que, ao romper-se a continuidade entre
homem e cidadão, entre nascimento e nacionalidade, eles põem em crise a
ficção originária da soberania moderna. Ao desvelar a diferença entre
nascimento e nação, por um momento o refugiado faz com que apareça na cena
política aquela vida nua que constitui sua premissa secreta. Neste sentido,
realmente é como sugere H. Arendt, “o homem dos direitos”, representa a
primeira e única aparição real do homem sem [a] máscara de cidadão que
constantemente o encobre. No entanto, é justamente por isso que a sua figura
resta tão difícil de definir politicamente (AGAMBEN, 2013, p. 5, grifos do
autor).

Então, nessa breve discussão, pudemos perceber a heterogeneidade constitutiva
do termo em questão, na tentativa em que os órgãos responsáveis por cuidar e se
responsabilizar pelos refugiados têm em tentar defini-lo. Entretanto, vimos que não é só
o termo que é definido nesse processo, mas também o sujeito que pode ou não ser
colocado nessa categoria, o que pode implicar na sua sobrevivência ou na garantia de
condições mínimas para sua subsistência.

Algumas considerações finais (ou iniciais)
Quanto mais refletimos sobre o que é ou quem pode ser refugiado, mais nos
inclinamos a pensar que não basta dizer que somos (ou deveríamos ser) todos iguais –
excluindo as diferenças – na tentativa de solucionar (como se fosse possível) os problemas
que parecem ser frequentes a esses sujeitos ao chegarem ao local de asilo (xenofobia, falta
de oportunidade de emprego, falta de acolhimento social e do Estado, entre outros); não
será suficiente nos valermos apenas da singularidade dos sujeitos – como algumas
vertentes da psicanálise parecem fazer – para justificar as marcações de diferença entre
eles, muito menos considerando apenas o migrante e o nacional; assim como é
insuficiente nos valermos da asserção de que todos somos migrantes, como amplamente
dito, tentando reconstruir no passado justificativas para que haja harmonia ou, ao menos,
menor desigualdade social no presente.
Entre os limites de quem pode ser e o que significa ser refugiado, observamos que
ao estarmos cerc(e)ados de direitos que se configuram como alienáveis aos cidadãos (de

bem), deparamo-nos com a (im)possibilidade de se garantir essa proteção para todos, de
maneira igualitária, principalmente considerando que muitos dos que estão à margem da
sociedade perdem seus direitos mesmo que nunca tenham sido “forçados” a se deslocar –
como podemos ver nas comunidades periféricas, por exemplo.
Pensar, então, sobre essa categoria, convida-nos a encarar a nós mesmos em um
espelho que não reflete a luz dos privilégios – ou a máscara, como comenta Agamben
(2013) sobre Arendt ([1943] 1994) – de se ter uma nacionalidade e a ela poder pertencer:
vemo-nos como aquele que pode, a qualquer tempo, perceber que não é bem-vindo se não
corresponder aos parâmetros inventados pelos homens e suas leis. Dessa forma, parecenos que os direitos inalienáveis só o são se direcionados a sujeitos específicos e enquanto
os poderes que os regem os julgarem produtivos a seus interesses. Aqueles que definem
os limites do nome refugiado parecem esquecer que é possível – mesmo que muito difícil
considerando sua situação política e econômica – também serem forçados a se deslocar,
a perderem o que conheciam, a deixarem sua pátria. Nesse sentido, assim como somos
reféns do sistema capitalista podendo, a qualquer momento, estar em situação de rua de
rua, por exemplo, também somos aprisionados aos limites geográficos de nossa própria
nação – mesmo que dentro dela já haja ilhas de exclusão. Portanto, seguindo essa lógica,
[o] refugiado e o exilado devem ser considerados pelo que são, isto é, nem
mais nem menos que um conceito limite que põe em crise radical as categorias
fundamentais do Estado-nação, desde o nexo do nascimento-nação até o de
homem-cidadão, e que, portanto, permite desocupar o caminho até uma
renovação de categorias já improrrogáveis, que questionam a mesma inscrição
da vida no ordenamento jurídico (AGAMBEN, 2013, p. 7).

Não somos todos migrantes ou refugiados, mas podemos sê-lo. Talvez esse seja
um dos principais incômodos ao lidar com esse outro que vem a procura de abrigo:
reconhecer nele a própria possibilidade de si.
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Resumo:
A proposta dessa comunicação consiste em apresentar, a partir de Foucault, a modernidade
filosófica fixada no sujeito da racionalidade como positividade promotora do verdadeiro. Um
filosofar, portanto, incessantemente voltado para o homem racional da época das luzes, claro,
lúcido e positivo. O louco será destacado nessa comunicação como o exemplo da figura de
fronteira dentre várias outras consideradas por Foucault como o anormal, o libertino, o
transgressor, etc. Foucault coloca-se, desse modo, como um pensador da desrazão ao considerar
elementos outros na produção do conhecimento verdadeiro que não somente uma racionalidade
positivada na finitude empírico-transcendental do ser humano retornado sobre si mesmo. O
grande número e a variedade de artistas, escritores e cineastas destacados pelo autor francês em
artigos, entrevistas, em seus cursos e obras, demonstra essa busca incansável em exibir um
caminho
outro
que
não
o
da
racionalidade
moderna.
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Introdução
Michel Foucault, pensador francês do século XX, desenvolve suas pesquisas
tangendo os mais variados temas e assuntos numa capacidade de análise reconhecida
mundialmente. Seus trabalhos servem como referência fundamental nas mais diversas
áreas como a Letras, a Psicologia, a Sociologia, o Direito, etc., instigando toda uma
produtividade acadêmica que os aprofunda e os desdobra. Em sua renomada tese de
doutorado História da Loucura, Foucault tem como foco o louco enquanto objeto
constituído no próprio desenvolvimento das funções psi. Ao longo dos anos, o autor
estuda o anormal, o delinquente, o patológico, o transgressor, entre outras figuras
representativas da diferença no comum regulamentado próprio da biopolítica.
A proposta deste artigo consiste, portanto, em avaliar de modo abrangente esses
pontos, ou melhor, de interligá-los pela valorização dada por Foucault a um modo de
pensar que não é a razão tal como a modernidade filosófica sustenta. Para tanto, serão
abordadas duas entrevistas (A Loucura só existe em uma Sociedade; Filosofia e
Psicologia) e um escrito (A Água e a Loucura) da década de 1960 mais a conferência
realizada no Japão intitulada A Loucura e a Sociedade. Diante da verdade da
racionalidade, Foucault destaca modos de vida contrapostos, modos de pensar

divergentes. No caso específico dos textos destacados, consiste na figura do louco,
multiplicidade de indivíduos que a razão não ordena, expressões do pensar agrupadas sob
a denominação de ‘loucura’.

Se a Verdade está com a Razão, o Louco é quem?
Na entrevista denominada Filosofia e Psicologia, Foucault (2014a, p. 229) aponta
Kant como a cesura fundamental entre o pensamento clássico e o filosofar moderno, isto
é, “não é a partir do infinito ou da verdade que se vai colocar o problema do homem como
uma espécie de problema de sombra projetada”. A partir de Kant, toda a tradição do
pensar filosófico não tratará mais como fundamento o infinito, seja na forma de Deus, do
cosmos, do ser, etc. Repartido o campo reflexivo entre o a priori, o originário e o
fundamental, o pensar filosófico passa a ocupar-se da fonte, da extensão e dos limites do
conhecimento elencando a razão como essencial a essa delimitação. Nesse sentido,
resume Foucault (2014a, p. 229), “o infinito não é mais dado, não há senão a finitude, e
é nesse sentido que a crítica kantiana levava consigo a possibilidade – ou o perigo – de
uma antropologia”. Sem infinitude para fundamentar seu conhecimento, a filosofia
moderna vê brotar o homem do solo da finitude. Sem referência alguma que não em seu
próprio pensamento, a morte de Deus faz com que a filosofia lide primordialmente com
o homem e aposte na racionalidade de sua humanidade a solidez de todo seu saber
verdadeiro.
Desde Kant, afirma Foucault (2011, p. 95), “o projeto de toda filosofia será o de
superar esta essencial divisão, até que se torne clara a impossibilidade de semelhante
ultrapassagem fora de uma reflexão que a repete e, repetindo-a, funda-a”. Entre o
empírico e o transcendental o pensar filosófico moderno inventa o homem e sua
racionalidade ordeira a fim de dar conta da verdade, no intuito de consolidar o
conhecimento verdadeiro. Inventa porque não há como fazer tal reflexão sem a colocação
de um fundamento que não seja o próprio pensar que está pensando seu pensamento. O
homem racional, a razão humana, a humanidade e sua racionalidade constituem-se assim
enquanto condição de verdade de todo conhecimento verdadeiro.
Antropologia, portanto, esclarece Foucault (2014a, p. 221), enquanto “essa
estrutura propriamente filosófica, que faz com que, agora, os problemas da filosofia sejam

todos alojados no interior desse domínio que podemos chamar de domínio da finitude
humana”. O filosofar moderno passa a ser, por conseguinte, o pensar a partir do homem
como sua procedência, dimensão e termo. Finitude humana transcrita na modernidade
enquanto o homem racional, duplicada na racionalidade como essencial ao pensar desse
que é humano justamente por ser racional. Confusão denominada por Foucault de sono
antropológico, esse se perder em uma das facetas, ora no empírico ora no transcendental,
que constitui o ser descoberto no conjunto da obra kantiana. Nesse sentido, ao longo da
entrevista de 1965, questiona-se Foucault (2014a, p. 221): “Se não podemos mais
filosofar a não ser sobre o homem, como homo natura, ou ainda como um ser finito, nesta
medida, será que toda filosofia não será, no fundo, uma antropologia?”.
A própria denominação “homem” consiste numa delimitação a ser contestada por
Foucault em As Palavras e as Coisas tendo em vista não só a priorização de um dos
níveis, mas a confusão desse pensamento que tenta pensar a si próprio. Homem racional
então, consiste na delimitação por parte da modernidade filosófica da razão enquanto
elemento definidor absoluto e universal da determinação do que é humano e do que não
o é. A racionalidade constitui-se desde o século XVIII como a borda que define o que é
vida humana, o conteúdo que valoriza essa carne frágil do corpo de cada um. Pelo ser
racional desenvolveram-se instituições, saberes, relações de poder, enfim todo um
cuidado de si, todo um voltar-se para si e para o mundo, todo um modo de ser circunscrito
pela razão.
A partir da modernidade não mais a exclusão do leproso, o extermínio do herético,
mas toda uma estrutura de exclusão do louco, isto é, essa corporeidade inumana e estranha
que não compartilha da razão. Do século XVII ao século XX, a loucura caminhou da
mudez e do afastamento ao que Foucault (2014b, p. 163), denomina de “filantropia
desdenhosa manifestada por toda psiquiatria” e “o grande protesto lírico encontrado na
poesia” ou ainda o terceiro milênio e sua luta antimanicomial a fim de reintegrar o louco
em sua família e comunidade. Afirma Foucault (2014b, p.163) nessa mesma entrevista de
1961, a loucura “só existe em uma sociedade, ela não existe fora das normas da
sensibilidade que a isolam e das formas de repulsa que a excluem ou a capturam”; Afinal,
somente delimitado o dentro da disciplina e o normal da regulamentação que o já

transfigurado ‘diferente’ pode aparecer, seja na forma do louco, do anormal, do freak, do
pervertido, etc.
Nenhum enaltecimento à loucura, afirma Foucault (2014b, p. 164) a respeito de
suas análises sobre a temática e a respeito do internamento de Artaud enquanto “o mais
belo elogio que se possa fazer [...] aos psiquiatras”. A modernidade, portanto, desvaloriza
o louco nos seus poderes estéticos e cotidianos de outrora e o modula como objeto do
saber das funções psi. Psiquiatria, psicologia, psicoterapia, psicanálise, as funções psi na
modernidade progridem e avançam como próprias desse tempo no qual o homem tem que
garantir sua razão a qualquer custo. Fármacos, terapias, análises, estudos, experimentos,
condicionamentos, hipnoses, enfim, uma infinidade de técnicas para garantir o bem
ordenar do pensamento desse ser que desde o século XVIII se reconhece pela sua essência
racional.
Teme-se a irracionalidade e seu pensar outro que não o da razão. Destaca Foucault
logo no início dessa escrita de 1963:
Na imaginação ocidental, a razão pertenceu por muito tempo à terra firma. Ilha
ou continente, ela repele a agua com uma obstinação maciça: ela só lhe concede
sua areia. E mais precisamente oceânica: espaço infinito, incerto: figuras
moventes, logo apagadas, não deixam atrás delas senão uma esteira delgada e
uma espuma; tempestades ou tempo monótono; estradas sem caminho. (2014c,
p.205).

Estapafúrdio, incoerente ou sem sentido, esse louco estranho à lógica e à
adequação é diagnosticado, estabelecido, apontado, enfim encarcerado e eliminado.
Loucura líquida contornando elevação no relevo do pensamento, ora conseguindo
penetrar, ora contida nas margens. Firme e inabalável a razão sobrevive aos ataques
incessantes das ondas do irracional. O ser razão torna-se morada segura ao homem
moderno enquanto invenção de/sobre si mesmo. Não estariam esses humanos traços
delineados nesse saibro, limites desvanecidos a cada toque do pélago do pensar? A fluidez
e o incontido da água da loucura, desfazendo constantemente as barreiras do racional
humano, compelindo o calhau da racionalidade a se manter na corrosão inevitável de suas
bordas.
a embriaguez, modelo breve e provisório da loucura; os vapores, loucuras
ligeiras, difusas, enevoadas, em via de condensação em um corpo muito quente

e uma alma abrasadora; a melancolia, agua negra e calma, lago fúnebre,
espelho em lágrimas; a demência furiosa do paroxismo sexual e de sua efusão.
(FOUCAULT. 2014c, p.205).

Mutação no imaginário da loucura, afirma Foucault, “em meados do século XIX,
ela cessou de ter parentesco aquático e passou a ter um parentesco afim com a fumaça”
(2014c, p.209), entorpecimento além de embriaguez, desorganização mais do sentimento
do que da lógica e do julgamento. Na época das luzes, o louco só pode ser escuridão,
turvação do raciocínio, penumbra somente adentrada por especialistas. Contido em suas
ilimitações, somente lhe resta na modernidade, o encarceramento, o asilo, a inexistência,
ou ainda, a normalização.

Considerações Finais: Foucault, o pensador da desrazão
O pensador Michel Foucault prossegue desde a década de 60 até a década de 80
em suas pesquisas interessado nas aparições da desrazão, em modos outros de pensar que
não essencialmente o da racionalidade. Prefácio da Transgressão em 1963 a respeito do
erótico no jogo do limite em Bataille; ou, do mesmo ano, A Linguagem ao Infinito a
respeito do escrever de Blanchot em que “a linguagem, sobre a linha da morte, se reflete”
(2013a, p.49); a produção da memória sem lembrança em Sobre Marguerite Duras de
1975, reminiscência brumosa qual remete perpetuamente a si própria, “memória sobre a
memória, e cada memória apagando qualquer lembrança, e isso infinitamente” (2013b,
p.361); ou ainda o fluir de Boulez, seu ir “de um ponto a outro, de uma experiência a
outra, em função do que parecia ser não uma afinidade ideal, mas a necessidade de uma
conjuntura” (2013c, p.391).
O interesse de Foucault por escritores, pintores, músicos, entre diversos outros
autores e artistas, valoriza um modo de pensar que não é o da filosófica tradição moderna
e sua razão essencial à vida humana. Destacando elementos outros, explorados de modo
diverso e inovador, notando vivências realçadas diversamente dos aspectos como
concatenação, lógica, intelecção, bom juízo, Foucault caminha por várias temáticas e
áreas. Sua capacidade de análise surpreende assim como a proficuidade de seu modo de
vasculhar o já elaborado promovendo um olhar acurado sobre pontos muitas vezes
considerados dados. Saberes celebrados, relações de poder consideradas óbvias, modos

de constituição de si reproduzidos ao natural, tudo desconstruído observando enfim nos
estilhaço da razão moderna tentativas fragmentadas de ser humano.

Referências Bibliográficas
FOUCAULT, Michel. Gênese e Estrutura da Antropologia de Kant. Tradução de
Márcio Alves da Fonseca e Salma Tannus Muchail. São Paulo: Edições Loyola, 2011.
_______________. A Linguagem ao Infinito. In: MOTTA, M. (Org.). Ditos e Escritos
III: Estética: Literatura e Pintura, Música e Cinema. 3 ed. Rio de Janeiro: Forense
Universitária, 2013a. p. 48-60.
_______________. Sobre Marguerite Duras. In: MOTTA, M. (Org.). Ditos e Escritos
III: Estética: Literatura e Pintura, Música e Cinema. 3 ed. Rio de Janeiro: Forense
Universitária, 2013b. p.360-369.
_______________. Pierre Boulez, a Tela Atravessada. In: MOTTA, M. (Org.). Ditos e
Escritos III: Estética: Literatura e Pintura, Música e Cinema. 3 ed. Rio de Janeiro:
Forense Universitária, 2013c. p.390- 393.
_______________. Filosofia e Psicologia. In: MOTTA, M. (Org.). Ditos e Escritos I:
Problematização do Sujeito, Psicologia, Psiquiatria e Psicanálise. 3 ed. Rio de Janeiro:
Forense Universitária, 2014a. p.220-231.
_______________. A Loucura só Existe em uma Sociedade. In: MOTTA, M. (Org.).
Ditos e Escritos I: Problematização do Sujeito, Psicologia, Psiquiatria e Psicanálise. 3
ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2014b. p.162-164.
_______________. A Água e a Loucura. In: MOTTA, M. (Org.). Ditos e Escritos I:
Problematização do Sujeito, Psicologia, Psiquiatria e Psicanálise. 3 ed. Rio de Janeiro:
Forense Universitária, 2014c. p.205-209.

IMAGENS DE SI E DO OUTRO NO DISCURSO DE
YOUTUBERS ADOLESCENTES
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Resumo:
Este artigo analisa o modo de construção do ethos no discurso produzido para o público
adolescente, destacando as imagens de si e do outro, com vistas a promover a adesão dos sujeitos
ao discurso. Tem como corpus o discurso veiculado em dois vídeos publicados em canais do
youtube, de autoria de meninas que estão vivenciando a referida fase. A análise tem como
embasamento teórico os estudos desenvolvidos por Maingueneau (2008), Pêcheux (1993),
Santaella (2008), dentre outros. Com este estudo, concluiu-se que a construção do ethos no
discurso de youtubers adolescentes visa especialmente à identificação positiva do público alvo
com a corporalidade do fiador, ou seja, a imagem que o co-enunciador deve construir, a partir
do que o enunciador apresenta de si em relação à imagem do outro postulada pelo discurso.
Palavras-chave: Discurso; Ethos discursivo; Youtuber adolescente.

Introdução
O adolescente estabelece uma relação de proximidade com as mídias digitais, a
ponto de não conseguir imaginar o mundo sem elas. Pode-se afirmar que o adulto navega
na rede, no entanto o adolescente está na rede, ininterruptamente conectado ao/no
ambiente virtual. Até há pouco tempo, havia uma preocupação entre os formadores de
opinião sobre o que deveria ser publicado para o público adolescente, quais conteúdos
seriam mais apropriados, quem iria ensinar o adolescente a ser adolescente. Atualmente,
inverte-se este papel. Com a popularizacão das mídias digitais e a acessibilidade da
internet, a voz é assumida pelo próprio adolescente, ou seja, é o adolescente quem orienta
e dita as regras para o seu público também adolescente, a fim de convencer a respeito do
ser e do fazer na adolescência.
Neste sentido, questiona-se: qual a imagem que a adolescente apresenta de si
mesmo, no discurso veiculado em canais do Youtube e como esta construção se relaciona
à imagem que o enunciador faz do seu público alvo?
Segundo Maingueneau (2005, 2008), não se pode ignorar que o público constrói
representações do ethos do enunciador antes mesmo de ouvi-lo falar. Desse modo,
distingue o ethos discursivo do ethos pré-discursivo, os quais estabelecem interação entre
si, na produção dos efeitos de sentido no discurso.

Considerando esta perspectiva teórica e a necessidade de aprofundar as reflexões
sobre o novo ethos que surge a partir das mídias digitais, elegeram-se para este estudo
dois vídeos publicados na plataforma digital Youtube, a saber, vídeo 1 – “Como contei
pra minha mãe que estava namorando” – e vídeo 2 – "5 coisas que me atraem nos
homens", de autoria de Gabriella Saraivah e Vitória Moraes, respectivamente, com o
objetivo de analisar o modo de construção do ethos discursivo, com vistas a promover a
adesão dos sujeitos, destacando as imagens de si e do outro, nesta relação discursiva. Para
isso, fundamentou-se, principalmente, nos estudos de Maingueneau (2005, 2008),
Pêcheux (1993), Santaella (2008), dentre outros.
Na escolha do corpus considerou-se a idade entre 12 e 17 anos, autoria feminina
e vídeos com alto número de visualizações bem como as indicações das adolescentes
seguidoras dos canais. O interesse pelo tema deve-se à popularidade destes suportes entre
os adolescentes e a necessidade de analisar teoricamente os gêneros emergentes na mídia
digital, e a opção por youtuber do gênero feminino deve-se a projetos anteriores
desenvolvidos pela autora.
Para este estudo, optou-se por uma análise discursiva, considerando as seguintes
etapas: transcrição dos vídeos, identificação do tema principal, análise dos modos de
dizer, correlação entre os modos de dizer e a apresentação de si, identificação dos traços
de caráter do enunciador, caraterização do corpo do enunciador a um fiador,
possibilidades de incorporação do co-enunciador, tendo em vista o ethos discursivo.
O texto está estruturado em três seções, além desta introdução e considerações
finais: discussão sobre o ethos discursivo na abordagem de Maingueneau (2008),
reflexões sobre a cultura digital e o público adolescente e, por fim, a descrição e análise
do corpus.
Ethos discursivo
A noção de ethos tem origem na tradição aristotélica e está relacionada ao modo
de dizer que confere uma relação de confiança entre o orador e o seu auditório, na
construção discursiva. Neste processo de interação, o orador recorre a algumas estratégias
para causar boa impressão, criar imagem positiva de si mesmo e com isso convencer o
auditório e desenvolver a confiabilidade do dizer. Desse modo, nenhum ato de linguagem

é ingênuo. Na elaboração do discurso interagem elementos de ordens muito diversas,
como planejamento textual, escolha do registro das palavras, ritmo, modulação da voz,
interpelação do sujeito, recursos imagéticos, os quais concorrem para a configuração de
um modo de dizer que se relaciona ao modo de ser do enunciador: o ethos discursivo.
Este entendimento coaduna com a perspectiva de discurso proposta por
Maingueneau (2008), segundo o qual a palavra ethos não está mais condicionada pelos
mesmos dispositivos do mundo da retórica antiga e sua concepção se apresenta em
diversas facetas sob o olhar de diferentes disciplinas: "Esse ethos está ligado à própria
enunciação, e não a um saber extra-discursivo sobre o locutor” (MAINGUENEAU, 2008,
p.12).
Sendo assim, "a eficácia do ethos reside no fato de ele se imiscuir em qualquer
enunciação sem ser explicitamente enunciado" (2008, IDEM, p. 13). O ethos está
relacionado a um comportamento que articula verbal e não-verbal provocando efeitos de
sentido nos seus destinatários e pode ser evidenciado em todo tipo de materialidade
discursiva, seja ela verbal ou não-verbal.
Estes efeitos de sentido variam de interlocutor para interlocutor, uma vez que o
locutor planeja o seu discurso para um determinado público com as estratégias e
conteúdos que atendam às expectativas da imagem que constrói a respeito deste público
alvo. Caso esta formulação corresponda aos anseios do interlocutor, ocorre a identificação
positiva (incorporação), de modo contrário, se a identificação for negativa por parte deste
interlocutor, não há adesão ao discurso.
Posto isto, é mister compreender que o ethos é uma noção discursiva, que se
constrói através do discurso e não exterior a ele; não é uma imagem do locutor
desvinculada do seu dizer; é fundamentalmente um processo interativo de influência
sobre o outro; é uma noção fundamentalmente híbrida (sócio-discursiva), um
comportamento socialmente avaliado, que não pode ser apreendido fora de uma situação
de comunicação precisa, integrada ela mesma numa determinada conjuntura sóciohistórica.
Esta definição de ethos defendida por Maingueneau (2008) extrapola o quadro
teórico da argumentação, uma vez que reconhece o ethos como instância subjetiva que se
manifesta como uma “voz" indissociável de um corpo enunciante historicamente

especificado. (IDEM, 2008, p. 64) . Neste sentido, todo texto tem uma vocalidade que
pode se manifestar numa multiplicidade de tons, (tom) associados a uma caracterização
do corpo do enunciador (locutor discursivo) a um "fiador", construído pelo destinatário a
partir dos índices liberados na enunciação. "Uma concepção encarnada de ethos que
recobre a dimensão verbal e também o conjunto de determinações físicas e psíquicas
ligadas pelas representações coletivas estereotípicas. Assim, atribui-se a ele um "caráter"
e uma "corporalidade". O caráter diz respeito aos traços psicológicos; e a corporalidade
efere-se à compleição física e uma maneira de vestir-se (IBIDEM, 2008, p.65).
Sendo assim, é possível analisar, a partir destes pressupostos, o ethos emergente
da /na cultura digital, uma vez que se relaciona à hibridização de uma imagem de si e do
outro na construção discursiva.

Cultura das mídias e adolescentes
As mídias digitais, em sentido amplo, referem-se aos suportes tecnológicos que
operam com tecnologias digitais e estão intimamente relacionadas às manifestações de
linguagens multisemioses, agregando som, imagem e texto, veiculados na internet e
acessíveis a partir de suportes diversos.
Segundo Henry Jenkins (2009), as mídias digitais se caracterizam pela cultura da
convergência, elementos antes segregados em suportes diferentes como o rádio e a
televisão, mesclam-se para possibilitar experiências e criações diferentes e desafiadoras,
impulsionando a criatividade, a colaboração e a (co)autoria. Apesar do refinamento dos
suportes e das tecnologias avançadas, não é preciso um grande esforço intelectual para
que qualquer indivíduo com um dispositivo móvel, crie, edite e publique seus textos,
sejam orais ou escritos, animados ou não. Esta convergência das diversas mídias se
manifesta na interatividade promovida pela internet e inaugura a cultura digital: a
combinação de diferentes linguagens, a integração de todas as modalidades (áudio,
imagem, movimento, escrita) dentro de um único ambiente de informação digital.
Com o advento da web 2.0 e as possibilidades de uso das ferramentas digitais que
emergiram a partir dela, esta variedade de suportes e a ampliação do acesso à internet
favoreceram o protagonismo juvenil, que possibilita ao adolescente instituir-se como
autor, produtor e divulgador de suas próprias ideias. O público juvenil e adolescente, que

antes acompanhava o seu ídolo pela TV ou outros meios, transforma-se também em ícone
de referência na internet, inicialmente a partir dos blogs, depois por meio das redes
sociais, a exemplo do facebook que estimula a participação/ interação do co-enunciador
por meio do envio de comentários escritos; atualmente os inúmeros canais do Youtube,
de autoria de pessoas já reconhecidas como famosas ou não, assumem a liderança entre
os conteúdos preferidos dos adolescentes na rede, principalmente no Brasil.
O Youtube é uma plataforma de compartilhamento de vídeos, criada em fevereiro
de 2005 por Chad Hurley, Steve Chen e Jawed Karim, ex-funcionários da empresa
PayPal, e no ano seguinte foi comprada pela Google por US 1,65 bilhão, segundo
informações do site Wikipédia (2018). Em 2008, a plataforma inicia suas transmissões ao
vivo; em 2010, lança o editor de vídeo, em 2013, inicia o canal Youtube Edu em parceria
com o Google e o Instituto Lemman. A proposta da plataforma desde sua criação é
possibilitar como o próprio nome prenuncia a autoria e o protagonismo dos usuários da
internet. De origem inglesa, a palavra Youtube – you como você e tube variante da palavra
televisão – pode ser traduzida como “você televisiona”, “você transmite”, dando a ideia
de "faça você mesmo", “você é o autor”.
O canal Youtube desde sua criação assume caráter diferente da televisão, que em
geral transmitia a ideia de "super produção", cujos bastidores eram desconhecidos e
distantes dos telespectadores e com quase nenhuma possibilidade de interação. Só
aparecia na TV quem era famoso ou quem a televisão tinha interesse de projetar. Com o
advento da internet, o processo ocorre de forma contrária: para aparecer na TV basta fazer
sucesso na net. E este sucesso não está relacionado às mesmas condições impostas pela
mídia televisiva. O usuário escolhe como quer aparecer, o que dizer e qual o público que
deseja alcançar, desde conteúdos científicos a algo trivial. A aceitação do público e a
possibilidade de sucesso é imprevisível.
O Youtube inaugura um modo acessível de produção e publicação de conteúdo
em vídeo e contribui para o surgimento de um novo ofício que ganha cada vez mais espaço
entre os adolescentes, o youtuber. O que é um youtuber e o que ele faz?
Para ser um youtuber não basta gravar um vídeo e disponibilizar no canal ou
acompanhar as publicações recentes. A maioria dos youtubers famosos criou um canal de
forma despretensiosa e alcançou números expressivos de visualizações e inscritos, além

de ganhos monetários. É o caso de famosos como Kéfera, Winderson Nunes, Christian
Figueiredo, dentre outros, que descobriram a fórmula para figurarem entre os canais mais
acessados do youtube, até mesmo fora do Brasil, e viraram verdadeiros ídolos com
milhões de fãs.
Na perspectiva de muitos adolescentes, ser youtuber virou uma espécie de
profissão. Em um dos vídeos em análise, ao defender que o homem adolescente precisa
ter foco, ser determinado, a autora cita como exemplo "quero ser youtuber", como uma
das decisões de um homem focado na carreira. Neste ponto, a cultura digital confunde-se
com a cultura adolescente, e essa assimilação deve-se em grande parte pela popularização
dos dispositivos móveis, uma vez que maior parte desse público tem acesso à internet via
telefone celular.
De acordo com pesquisa realizada pelo Cetic1br, em 2016, sobre o uso da internet,
22 milhões de usuários, entre 9 e 17 anos, acessam à internet pelo celular, um índice de
87%. Os números são equânimes considerando-se a classe social: 92%, AB; 91%, C e
89%, DE. Estes dados indicam a preferência e/ou facilidade de acesso pelos dispositivos
móveis, uma vez que são portáteis, mais fácil de carregar e podem custar menos do que
um tablet, computador de mesa ou computador portátil, a depender da marca e do modelo.
Por isso, mais acessíveis.
Quando questionados sobre o acesso à internet nos três meses anteriores à referida
pesquisa, um total de 82% dos entrevistados declarou afirmativamente. Destes, 76% são
adolescentes entre 11 e 12 anos, 88% entre os de 13 e 14 anos e 91% entre 15 e 17 anos.
Considerando-se a classe social, os índices alcançados foram: 98% para as classes AB;
89%, classe C e 66%, classe DE. Em relação ao gênero, os números não são significativos:
81% feminino, 83% masculino. É possível que estes dados expliquem a popularidade dos
produtores de conteúdo na internet entre os adolescentes e a grande quantidade de canais
de autoria destes sujeitos em canais do Youtube, principalmente meninas.
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Youtubers adolescentes e imagens de si e do outro na rede
Segundo Santaella (2007), neste tempo de hipercomplexidade midiática, seis tipos
de lógicas culturais historicamente distintas mesclam-se e se interconectam de forma
indisssociável: a cultura oral, a cultura escrita, a cultura das massas, a cultura impressa, a
cultura das mídias e a cibercultura, concebida como um caldeirão de misturas e
hibridizações. Estas características se materializam, dentre outros ambientes digitais, na
plataforma Youtube, visto que possibilita a expressão oral e escrita, produção e
publicação de conteúdo diverso, oriundo de pessoas de diferentes perspectivas social ou
educacional, sem concorrência ou sobreposição. Todos têm iguais oportunidades de
acesso e visualização, considerando-se material lícito e livre de preconceito ou
discriminação. O sucesso ou não das publicações não dependerá necessariamente da
qualidade subjetiva, mas da incorporação do interlocutor, da confiabilidade construída na
relação discursiva e na elaboração do ethos e os efeitos de sentido produzidos.
Os vídeos analisados neste artigo, "Como contei pra minha mãe que estava
namorando" e “5 coisas que me atraem nos homens", são publicações de dois canais do
Youtube, de autoria de Gabriella Saraivah e Vitória Moraes (Viih Tube), respectivamente.
As adolescentes são referências de youtuber entre os internautas pelas postagens
relacionadas aos interesses e inquietações dos adolescentes. Gabriella Saraivah já atingiu
2.700.000 inscritos e o canal Viih Tube 5.500.000 inscritos até o último acesso.
O primeiro vídeo, postado em 27 de abril de 2018, com 685.710.000
visualizações, 58.000 likes e 854 deslikes, apresenta em 10 minutos e 25 segundos o que
a própria autora denomina como "Gabi help me!". Uma espécie de "Você pergunta e eu
respondo", no qual Gabriella Saraivah, 14 anos, responde a perguntas enviadas pelos seus
seguidores a respeito de assuntos relacionados à conquista amorosa na adolescência.
Apesar do título "Como contei pra minha mãe que estava namorando", esta é apenas uma
das questões enviadas pelas fãs e só respondida no final do vídeo. É uma questão
direcionada à vida pessoal da autora, que narra em poucas palavras como revelou para
sua mãe o início do namoro.
Todas as perguntas são respondidas com a apresentação de duas opções para o
interlocutor, na tentativa de atender às diferentes expectativas do público adolescente.
Não há uma resposta única, há alternativas para resolver os problemas e cabe ao

interessado decidir qual caminho escolher. Em alguns momentos, são utilizados efeitos
de áudio para alterar o tom de voz, a fim de destacar determinadas informações que
merecem a atenção do expectador.
O objetivo do vídeo, apresentado no início da publicação, é solucionar os
problemas e conflitos demandados pelo público adolescente. Para isso, a autora se
qualifica como “certinha”, ou seja, alguém que se pode confiar, que passa ou passou por
experiências semelhantes e é capaz de analisar adequadamente a situação e apresentar
soluções possíveis e viáveis, que podem ser seguidas por todos aqueles com quem
estabelece relação de confiança.
O segundo vídeo, por sua vez, agrega 183.365.000 visualizações, 35.000 likes e
229 deslikes; foi publicado em 30 de julho de 2018 e o canal de hospedagem já alcançou
5.500.000 inscritos até a data de redação deste artigo. O tempo de duração do vídeo é de
9 minutos e 8 segundos e diferente do primeiro vídeo é direcionado ao público masculino.
Com o título "5 coisas que me atraem nos homens", objetiva apresentar características
psicológicas dos meninos que a autora considera essenciais para um namorado e ao
mesmo tempo servir de tutorial para os adolescentes que desejam conquistar uma menina.
A youtuber Vitória Moraes, 17 anos, demonstra um perfil de mulher moderna, decidida e
emancipada, que mantém o foco em seus objetivos e espera que o possível companheiro
apresente o mesmo perfil. O tom de voz firme enuncia de um lugar de conflito. Ao tempo
em que evidencia seu ponto de vista de modo contundente na espera da adesão de seus
co-enunciadores, equilibra com justificativas que resguardam a sua opinião: "Nem tenho
idade", "Não que eu saiba tudo", "Sou adolescente", "Os meninos de minha idade", "Olha
o nível do vídeo", "Eu ainda vou fazer 18 anos, mas entendo das coisas".
Desse modo, corrobora a ideia de que o adolescente precisa ter visão crítica em
relação a si mesmo e ao outro. Isso também se evidencia na apresentação das cinco
características dos homens que atraem a enunciadora, a saber, bom humor, independência
(saber se virar sozinho, maduro), inteligência, bondade (respeito, educação), boa
aparência. Ao enumerar estes atributos, a youtuber exemplifica com atitudes dela mesma,
colocando-se como modelo a ser seguido.
A partir deste pressuposto, pode-se compreender que o discurso de si, nestas
materialidades em análise, se ancora na perspectiva do outro. O que o outro espera de

mim? O que posso falar de mim? O que não posso dizer sobre o outro ou para o outro?
Apesar de postular uma ideia de que adolescente diz o que pensa, o ethos discursivo
mobiliza um caráter de autoridade que extrapola os limites de uma conversa de
adolescente para adolescente, embora numa linguagem afinada com este público. Para
isso, recorre a estratégias discursivas como modulação da voz, movimento de câmera,
seleção lexical, interpelação direta do co-enunciador, simulando uma conversa, um
aconselhamento, configurando, uma abordagem sincera e confiável, principalmente ao
apresentar as experiências pessoais.
Nesta perspectiva, considera-se que a construção do ethos discursivo está
relacionada às condições de produção do discurso. Sendo assim, vale destacar o jogo de
formações imaginárias proposto por Michel Pêcheux (1993), na tentativa de identificar o
modo de construção do ethos no corpus em análise, porém sem nenhuma pretensão de
associar as duas perspectivas teóricas. Deste modo, temos, sumariamente:
Tabela 1 - Imagens de si e do outro

Imagem que o

Youtuber adolescente - profissional investido de autoridade, domina

enunciador tem de si

qualquer assunto relacionado aos conflitos do adolescente, conselheiro,

mesmo

amigo, exemplo a ser seguido, confiável, leal.
Adolescência - fase de conflitos, de afirmação de identidade, de tomada
de decisões, de emancipação.
Adolescentes em geral - carentes de atenção e de orientação,

Imagem que o

enamorados, indecisos emocionalmente.

enunciador tem do

Menino adolescente - carente de orientações a respeito de como agir, nas

outro

diversas situações da vida, principalmente no que se refere à conquista
da mulher.
Menina adolescente - decidida, deve falar o que pensa, capaz de "pegar"
a quem deseja e considera ideal para ela.

Fonte: Tabela elaborada pela autora

Este jogo discursivo aponta para a construção de um ethos associado a um
conjunto difuso de representações sociais em relação à adolescência. Ao tempo em que
ser adolescente remete a uma fase de conflitos, de afirmação de identidade, de indecisões,
de desorientação, pode também estar associada a um período de definição profissional,
maturidade amorosa, autoafirmação.
Conforme Maingueneau (2008), estas representações estão associadas à
comunidade imaginária daqueles que compartilham das mesmas ideias e aderem ao
discurso veiculado, ao tempo em que assimilam um conjunto de esquemas que
correspondem à maneira de conceber e lidar com o mundo habitando em seu próprio
corpo. Neste sentido, o modo de enunciar no discurso das youtuber adolescentes confere
uma corporalidade – menina adolescente decidida e conhecedora das questões
relacionadas à fase; uma incorporação – “eu sou parte deste mundo também e preciso
seguir as regras apresentadas”; um fiador “ideal” – construída imaginariamente nesta
relação discursiva.

Considerações Finais
O ambiente digital favorece o protagonismo juvenil, uma vez que possibilita a
interação um para todos, a divulgação de ideias em tempo rápido e a utilização de recursos
acessíveis como o computador pessoal ou o celular. Acredita-se que a grande adesão do
público adolescente às mídias digitais deve-se à dinamicidade da rede, à interação
constante, quase ininterrupta, ao espaço de fala e de escuta, ao rompimento das fronteiras
espaciais e interlocutor presumido. Este último aspecto relacionado à garantia de
interlocução, além da possibilidade de transformar o adolescente em referência de alcance
imprevisível, dentre outros aspectos, motiva as youtubers a exporem suas ideias de modo
bem peculiar a este público, de modo a estabelecer uma postura ativa na relação com os
objetos midiáticos.
Nesta perspectiva, o discurso sobre si nas materialidades discursivas em análise,
se ancora na perspectiva do outro. “O que o outro espera de mim?” “O que posso falar de
mim para o outro?” “O que não posso dizer sobre o outro ou para o outro?”. Apesar de
postular uma ideia de que a adolescente diz o que pensa, o ethos discursivo mobiliza um
caráter de autoridade que extrapola os limites de uma conversa de adolescente para

adolescente, embora numa linguagem afinada com este público. Para isso, recorre a
estratégias discursivas como modulação da voz, movimento de câmera, seleção lexical,
interpelação direta do co-enunciador, simulando uma conversa ou aconselhamento, num
tom de intimidade e aproximação com o outro.
Com este estudo, conclui-se que a construção do ethos no discurso de youtubers
adolescentes visa especialmente à identificação positiva do público alvo com a
corporalidade do fiador, ou seja, a imagem que o co-enunciador deve construir, a partir
do que o enunciador apresenta de si em relação à imagem do outro postulada pelo
discurso.
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Resumo:
Esse trabalho expõe a relevância do professor tanto para a sociedade contemporânea dentro do
contexto escolar quanto para os sistemas comunicativos que se expressam por meio da língua
nas práticas sociais. Igualmente, ressalta que a gramática e o ensino em que o aluno está
inserido, podem ser modificados e transformados com novos meios trabalhados pelo professor
na sala de aula, atribuindo novos sentidos de utilização da gramática, descortinados em suas
práticas pedagógicas gerando, assim, um movimento de resistência. Para tanto, a sistematização
e a teorização do trabalho estão fundamentadas em autores do campo filosófico, dentre eles,
Gilles Deleuze, que corrobora para a educação, visando explorar conceituações possíveis sobre
o que é ser professor e seu papel na ressignificação da produção textual dos alunos, atreladas
com a teoria da análise de discurso, fundamentadas em Michel Foucault.
Palavras-chave: Resistência; Linguagens; Professor.

Introdução
Esse trabalho objetiva apresentar o quanto a figura do professor é relevante para
a sociedade contemporânea dentro do contexto escolar. De igual modo, expor a
essencialidade do docente nos novos sistemas comunicativos que se expressam por meio
da língua nas práticas sociais. Somado a isso, mostrar as ideias da gramática e suas
problemáticas dentro da sociedade brasileira, que não é de todo modo simples, ou seja, a
complexidade e a caracterização da norma culta apresentada pela gramática dentro do
contexto escolar. Por fim, os fatores que levam à compreensão de um novo modelo de
criar produção textual atribuído a novos sentidos descortinados pelo professor em suas
práticas pedagógicas em sala de aula, gerando assim, movimentos de resistência.
Essas aproximações foram pensadas no decorrer da disciplina1 do mestrado: posto
que, enquanto aluna, com o projeto de pesquisa visando explorar conceituações possíveis
sobre o professor, vinculadas às ideias de Gilles Deleuze em seu Abecedário, o qual pode

1

Formulações Sobre Leitura e Escrita: O (Dis)curso de Sujeitos e Sentidos, ministrada pela Profa. Dra.
Soraya Maria Romano Pacifico, do Programa em Educação da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras
de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (PPGERP/FFCLRP/USP).

proporcionar novos pensamentos e definições sobre o que é ser professor e seu papel na
ressignificação da produção textual dos alunos, atreladas com a teoria da análise do
discurso.
Não obstante, sobre as relações da fala oral e escrita, Andrade (2011) destaca que
pensar tais relações nos permite entender um pouco também sobre a gramática. Para a
autora a escrita não pode ser entendida apenas como uma representação falada, pois, a
mesma não consegue transmitir de forma integral as manifestações e fenômenos em que
a fala produz, por exemplo, os gestos, as prosódias, o olhar, entre outros elementos.
Todavia, a escrita remete ao mecanismo oral caracterizações que sinalizam sua atuação
como o tamanho da letra, cores, formatos (ANDRADE, 2011, p. 51). Numa sociedade
letrada, as duas modalidades convivem juntas, embora a escrita não seja utilizada em
todos os povos, a fala pode ser considerada um mecanismo universal, uma vez que temos
também outras formas de linguagens, como libras e braile. Contudo, a fala é a modalidade
que os homens mais usam para se comunicarem em situações cotidianas e informais. Já
a escrita aparece como um mecanismo que registra as ideias sociais. Dessa forma, a fala
e a escrita se apoiam em sons e letras articulados em sistemas de representação simbólica,
isto é, o homem construiu uma ferramenta para estabelecer relações sociais,
principalmente as comunicativas, e as transformou em práticas sociais. Essas práticas
fazem parte da cultura, do modo de pensar, sentir, agir, julgar, ver, falar e escrever.
Nesse sentido de fala e escrita, no que se refere à alfabetização, nas práticas de
aprendizagem, o abecedário escolar é um ampliador de possibilidades para compreensão
de mundo, que promove no aluno conexões entre conhecimentos e saberes. Somado a
isso, o abecedário escolar está nos textos e na oralidade, todavia, podemos assim dizer,
que está também na gramática. Carlos Franchi (2006), por exemplo, aponta a
complexidade da caracterização e atuação da norma culta apresentada pela gramática
dentro do contexto escolar. Tal cenário propicia à criança um ensino do qual ela poderá
obter ideias e senso crítico, os quais são fatores essenciais para que a mesma possa
compreender e criar produção textual mais eficaz, a partir das leituras de mundo, tendo
como início o alfabeto (FRANCHI, 2006, p. 20).
Igualmente, é possível observar que existe uma transformação substancial na
maneira de compreender o mundo, quando se estabelece o contato com o abecedário.

Desse modo, aos poucos vai se constituindo de cada letra e suas significações, crianças
que aprendem a falar, ler, escrever e pensar melhor. Consequentemente, considerando
que a sociedade é uma enorme comunidade verbal, podemos enfatizar que fazemos parte
de um grupo considerável de falantes, que emprega a comunicação na sua maior extensão,
seja na oralidade ou na forma escrita, tudo isso para estabelecer possibilidades de uma
vivência social.
Portanto, é possível por definição, considerar a relevância do abecedário para a
sociedade, sem descaracterizar a atuação do papel do professor na preparação da aula e
na sua aplicação. Processo esse, trabalhoso, que visa alcançar novas possibilidades de
pensamentos, é explicado por Deleuze, em seu Abecedário. (DELEUZE, 2001, p.80-81).
Dessa forma, a reflexão central desse trabalho – não é pensar em deixar de ensinar a
gramática nas escolas, mas, ter em perspectiva o quanto é possível mudar o modelo
existente de ensino dela. E o professor pode criar um novo modelo na sua prática docente,
pode transformar e atribuir novos sentidos de escrita ao aluno, gerando um movimento
de resistência.

A constituição do sujeito (aluno) e os dispositivos estratégicos de poder
É pertinente entendermos como os discursos se produzem enquanto sujeitos e
como surgiram as verdades de um determinado momento histórico. Ora, mas o que seria
o discurso? Para Michel Foucault, o discurso é fundante, seria a base de construção das
coisas, é aquilo que fundamenta, ou seja, são os discursos que produzem as coisas e as
verdades de um determinado momento histórico. Mas, se existe um discurso que dá
existência ao sujeito social, o que está por trás dele e quem o controla? Foucault (2009),
afirma que é o poder quem controla os discursos, que por sua vez, são denominados pelo
autor como, dispositivos estratégicos de controle de poder. Os dispositivos de poder têm
uma função estratégica de controle, classificação e separação, de interdição, de se dizer o
que pode e não pode fazer.
É um dispositivo do poder disciplinar que combina as técnicas da hierarquia
que vigia e as da sanção que normaliza. É um controle normalizante, uma
vigilância que permite qualificar, classificar e punir. Estabelece sobre os
indivíduos uma visibilidade através da qual eles são diferenciados e
sancionados (FOUCAULT, 2009, p. 177).

Antigamente, a sociedade era demasiadamente punitiva, o criminoso era jogado
em praça pública para pagar por seus crimes, era executado como forma de espetáculo.
Posteriormente, com as mudanças, a sociedade criou dispositivos de poder para assim
disciplinar e reformar o criminoso. Surge então, o dispositivo prisional, o qual tinha por
objetivo disciplinar e reformar o sujeito incriminado.
No século XVIII, antes do dispositivo prisional, se tinha o dispositivo jurídico, o
qual se caracterizava pelo uso de variadas técnicas discursivas para chegar a um veredito,
para decidir quem era absolvido ou incriminado. Desse modo, chegando-se a uma
conclusão de um incriminado, o mesmo era levado a um dispositivo prisional, que já
estava preparado para recebê-lo. A prisão era concebida por uma vigilância constante,
que não só disciplinaria os corpos, mas, também, o tempo e os espaços, tal como ressalta
Foucault: “A disciplina “fabrica” indivíduos; ela é a técnica específica de um poder que
toma os indivíduos ao mesmo tempo como objetos e como instrumentos de seu exercício”
(FOUCAULT, 2009, p. 164).
Esse sistema de vigilância, ao longo dos anos, foi se sofisticando cada vez mais,
até estar em toda a parte, isto é, a humanidade é vigiada em todos os lugares com
mecanismos cada vez mais flexíveis e difusos. E não é diferente na escola, denominada
por Foucault como dispositivo sólido do poder, “As Instituições Disciplinares produziram
uma maquinaria de controle que funcionou como um microscópio do comportamento [...]
um aparelho de observação, de registro e de treinamento” (FOUCAULT, 2009, p. 167).
Assim, é possível verificar que no sistema escolar, os alunos cada vez mais sofrem
repressões, classificações e interdições em seus corpos, espaços e no tempo,
demonstrações de força, sistema de notas, classificação, ideologias dominantes, relação
de poder, monopólio do conhecimento, autoridade pedagógica, corpo como instrumento
de alienação entre outros aspectos estratégicos de controle de poder.
Não obstante, a escola, além de ser um dispositivo de poder, é também uma
sancionadora de discursos, que são pregados a todo o momento, seja nos currículos e nos
exames, isto é, a escola construindo sujeitos e determinado verdades na sociedade em seu
momento histórico vigente. Toda essa jornada de regras, tempo, existentes na escola, é
posta docilmente e quase imperceptível, pois, há uma recompensa final e um discurso de

ascensão social em todo o processo escolar. Assim sendo, esse mecanismo de poder atinge
a prática pedagógica dos professores, e, por consequência, estabelecendo uma posição
negativa em relação ao conhecimento autoral e instantâneo dos alunos, como por
exemplo, compor e construir um texto.

Caracterização do campo textual e as problemáticas
O que é um texto? Segundo Costa Val (2004), o texto se via no passado como algo
claro e objetivo, mas com o passar dos tempos, essa noção sofreu transformações
consideráveis. Nos dias atuais, o texto é tudo aquilo, que coexiste uma interlocução, ou
seja, qualquer produção linguística, que faça sentido em uma posição de interlocução.
Um texto não necessariamente precisa ter sentido por si só, basta ter a presença do leitor,
peça fundamental, para o texto produzir sentido, o que significa que um determinado
texto, pode ter diferentes sentidos dependendo da diferença dos leitores.

Um

dos exemplos em que Costa Val cita, é do cenário em que o filho se refere a um brinquedo
em um diálogo com a mãe, usando a frase “té”, dentro desse contexto, a frase “té” que é
uma síntese da vontade da criança em querer um determinado brinquedo, se enquadra
como texto com sentido para a mãe e para quem está em torno da situação, que outrora
em outra situação não teria sentido ou coerência. Mas, porque acontece isso? Existe uma
explicação para essa dinâmica: a autora remete ao fato da textualidade e da textualização
serem conceitos arrolados à produção textual. A textualidade foi um termo criado por
Robert Alain de Beaugrande e Wolfgang Ulrich Dressler, no ano de 1981, tendo por
finalidade compreender toda parte de um texto, que o torna texto, e, não somente uma
sucessão de palavras e frases, porém, posteriormente, Robert, rediscutiu o termo e o
designou por textualização. A textualidade vista de perto, traz como clareza, o texto como
algo imutável e interpretável de maneira genérica por qualquer leitor, seja ela diferente
ou não, isso mostra que a textualidade torna as pessoas iguais em sua visão de mundo e
valores (COSTA VAL, 2004, p. 114).
Costa Val (2004) desmistifica essa afirmativa, pois, os textos religiosos, jurídicos,
noticiosos, são vistos e interpretados de modo que, cada leitor compreenda de inúmeras
formas diferentes e, essas diferenças, podem ser dimensionadas pela questão social,
valores e cultura de cada um. Essas múltiplas intepretações de texto geram então a

nomenclatura substituta da textualidade, que é a textualização, por ser o nome do termo
da capacidade de cada leitor de textualizar os textos, isto é, cada leitor com sua
intepretação textual, textualizar. Em outras palavras, compreender um determinado texto,
quer dizer que o mesmo teve em sua estrutura, informações precisas, referências,
consequências, causas e outros conhecimentos necessários.
A grande problemática é que o texto, em sua grande maioria, não traz consigo
elementos suficientes para uma compreensão do leitor na integra, pois o texto expõe na
sua estrutura, inúmeras condições linguísticas que o tornam

relativamente

incompreensíveis, por apresentar situações ou informações implícitas, subtendidas. Nesse
caso, depende muito mais do leitor, do seu domínio, do que propriamente do texto. Dessa
forma, considera-se então, o conhecimento prévio do assunto em que se instala no texto,
pelo leitor, condições essas, muitas vezes restritas aos alunos em relação à compreensão
de textos diversos e especificamente na elaboração de seus próprios textos.

O professor e sua força de resistência em propor novos sentidos de escrita aos alunos
Mas de que forma essa figura do professor pode colaborar na atuação de inovação
escolar? Como é possível o educador provocar rupturas na lógica disciplinar? A função
do professor vai além das demandas comuns da sociedade, podendo assim cumprir
variados papéis que se contrapõem aos exigidos pelo sistema escolar em que o mesmo se
enquadra, assim reformulando a escola, isto é, resistindo com o propósito de ressignificar.
Silva (2007) discorre que a sociedade vigente, exige e espera da escola fatores que
vão além das transmissões do conhecimento, por exemplo, a formação do cidadão, com
competências cognitivas do aprender a aprender. Exigências de desenvolvimento
atitudinais em relação ao enfrentamento de problemas aparentes e gerados pela sociedade,
tais como a capacidade e a habilidade de se relacionar com as novas tecnologias da
comunicação, da informação com criticidade e de maneira criativa, isto é, o professor
precisa resistir. Mas, afinal, o que é resistência?
Para Deleuze (2001) resistir é criar, “A arte consiste em liberar a vida que o
homem aprisionou, o homem não para de aprisionar a vida, de matar a vida”, (DELEUZE,
2001, p.90), ou seja, o artista libera a vida potente em sua arte, a vida que não é dele, mas
é a vida do outro, isso é resistência. A arte para Deleuze é uma liberação e libertação da

vida, as mesmas não são coisas abstratas e sim concretas. (DELEUZE, 2001, p. 91). Só o
fato de existir a arte, já é uma resistência. Por exemplo, um personagem de um romance
é considerado como gigante, uma exageração da vida e não uma exageração da arte, ou
seja, o personagem literário é um personagem da vida, e é dessa forma, que a arte vem de
encontro com a fragilidade humana e da vida. Ao ler Shakespeare, podemos nos tornar
Julieta. O leitor se torna a tragédia e a paixão, consequentemente a leitura.
Do mesmo modo, o leitor se tornará protagonista se fazendo informe, indefinido,
desconhecido ou completo, e dessa forma, compondo-se do personagem com quem é no
mundo. As artes escritas ampliam o mundo que não nos é habitual, elas convidam a uma
interpretação de vida que nos é restrita. E a filosofia? Ela se conecta com a arte literária
e permite expressões infinitas da vida, que vão além do pensamento humano e lógico.
Deleuze realça que “a filosofia impede que a besteira seja tão grande. Esse é o seu
esplendor” (DELEUZE, 2001, p. 93), em outras palavras, se a filosofia não existisse e a
arte também não, o mundo seria um caos sem fuga. O que Deleuze quer dizer com isso,
mais precisamente, é que o artista, o filósofo, o escritor, as pessoas em geral, podem gerar
vida potente em sua criação, isto é, resistência.
O professor resiste quando ele cria no aluno inúmeras possibilidades de
aprendizagem, entre elas, a vontade de escrever, seja na quebra dos paradigmas da
gramática institucionalizada, nas inúmeras leituras de mundo oferecidas, na aceitação das
variadas interpretações que o aluno tem em detrimento desse mundo, e no reconhecimento
das culturas que cada um possui e faz parte. Dessa maneira, o aluno produz vida na sua
criação de escrita. Isso é resistência. Cada vez mais que se cria algo, mais resistimos e
criamos vida em potência. Uma corrente de vida em linhas múltiplas positivas de
potência.
Corroborando com essa afirmativa, Gallo (2008) aproxima a figura do professor
na conversa sobre educação, e desse modo, atribui valores de atuação ao professor com
valor de resistência dentro do contexto escolar. O autor apresenta um modelo do que seria
um professor dentro da perspectiva conceitual deleuziano, utilizando códigos conceituais
que apontam uma distinção comportamental do professor dentro do contexto educacional,
que ele denomina como professor-profeta (educação maior) e professor-militante
(educação menor). Ora, o professor-militante trabalha de forma intempestiva, isto é, sua

ação docente é contra o tempo, e assim, sobre o tempo a favor de um tempo que há de vir.
Por sua vez, a ideia do trabalho do professor-profeta é realizada no sentido de ações
imediatas, sem proporcionar a multiplicidade, sem fragmentação e nem coletividade que
é existente de uma cultura distinta e singular. O professor-militante é o que contextualiza
a educação menor, na qual está submetido a gerar um novo mundo dentro de um já
existente, lutando, resistindo e movimentando-se contra a educação imposta,
institucionalizada (GALLO, 2008, p.73-74). Enfim, é dessa maneira que o professor luta
por seus alunos, transformando e ressignificando o espaço escolar em que os mesmos
estão submetidos.

Considerações finais
O ser humano construiu significados de mundo, através do contato social que lhe
propicia a fala, a escrita e a leitura. Quando os alunos entram em contato com o outro,
com a cultura e suas dimensões, criam-se códigos que são internalizados neles que, com
o passar do tempo são cada vez mais desenvolvidos. Enquanto o aluno introduzido na
instituição escolar, cabe à escola e ao educador conduzir de forma correta suas
capacidades operacionais, além de construir as noções de mundo e afetividade e as
significações do discurso oral e escrito. Suas interações passam a ser transpassadas pelo
discurso escrito e as significações terão novas possibilidades de análises de construção
além da oferecida pelo discurso oral, a saber, a do âmbito do discurso escrito.
Dentro do espaço discursivo da interação, o discurso escrito sofre
interpenetrações sociais e culturais, pois, em sua essência está permeado pelos sentidos e
valores da ideologia do grupo social. Sendo assim, a educação é primordial para o aluno,
pois, ela estabelece elementos que contribuem para o seu desenvolvimento. Já o papel do
professor nesse processo pode ser uma possibilidade quando o mesmo resiste em sua
atuação docente.
A inovação tem como característica, o novo, o refazer, o renovar, isto é,
instrumentalizar ferramentas já existentes de maneira distinta. Além dessas atribuições da
inovação, a escola atual tem como proposta assumir um espaço de educação crítica, o
qual contribui para a criação e a revitalização da esfera pública democrática.

Portanto, a norma culta apresentada pela gramática dentro do contexto escolar e o
ensino institucionalizado são os fatores que levam à compreensão da importância de se
criar um novo modelo de produção textual para o aluno, pois o que está posto acaba
engessando a criatividade textual dos alunos. Dessa maneira, o professor precisa levar o
aluno a sair do modo mecânico, do processo de decorar e auxiliar o aluno a compreender
os processos linguísticos como uma forma de expressão do pensamento, tornando assim
o aprendizado significativo.
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Resumo:
O presente artigo traz as teorias e os processos analíticos que são utilizados na pesquisa
intitulada: “Construção simbólica da identidade homossexual nos poemas de Federico García
Lorca”. Compreendendo a extensão da obra de Lorca, este trabalho limita-se a analisar apenas
um de seus livros, Diván del Tamarit (1936), e deste livro, apenas cindo poemas, nos quais o
amor e a morte são tratados numa perspectiva plausivelmente homoerótica. Logo, para tal,
pretende-se realizar uma ligação entre a semiótica de linha francesa e Teoria Queer, de modo
que seja possível identificar a forma como esses símbolos são construídos ao longo dos poemas
e apreender como o processo de recorrência da representação simbólica influencia na
construção de um discurso identitário homossexual.
Palavras-chave: Federico García Lorca; teoria queer; semiótica.

Introdução
O presente artigo traz as teorias e processos analíticos que são utilizados na
pesquisa intitulada: “Construção simbólica da identidade homossexual nos poemas de
Federico García Lorca”, esta encontra-se ainda em desenvolvimento, contudo, já é
possível apreender alguns resultados que surgem, relevando a sutileza e a complexidade
persistente que acompanha todas as minuciosas construções imagéticas feitas ao longo de
todo o discurso poético lorquiano que, desde de sua gênese, é subversivo e rompedor de
paradigmas.
Em parte, essa negação persistente dos valores compulsórios, que são socialmente
impostos, dá-se pelo caráter do próprio autor: “García Lorca era, según el testimonio de
quienes lo conocieron, uma persona con “duende”, simpático y extravertido [...] Sin
embargo, sus versos y, sobre todo, su teatro revelan la existência de conflictos íntimos.1
”. Tais conflitos que aparecem na forma de sua poética, e dentro desta, revelam a
mutilação do eu-lírico, que frente a toda repulsa social, sente-se em constante desarranjo.
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“García Lorca era, segundo o testemunho daqueles que o conheceram, uma pessoa com muitos encantos,
simpático e extrovertido [...] Entretanto, seus versos e, sobretudo, seu teatro revelam a existência de
conflitos íntimos. ” (PEDRAZA, 2000) – Tradução Livre.

Sabendo que tal fato reincide nestas duas instâncias, poeta – poema, podemos questionar
até que ponto deve-se (des)considerar uma leitura autobiográfica.
O corpus inicial, com o qual almeja-se trabalhar está presente no livro Diván del
Tamarit (1936). Pretende-se analisar criticamente cinco poemas, que trazem em si os
desdobramentos discursivos mais evidentes de um eixo temático recorrente, que não se
limita apenas a estes poemas, tampouco apenas a este livro, mas sim a toda poética
Lorquiana. São estes poemas: Gacela I: Del amor imprevisto; Gacela II: De la terrible
presencia; Gacela III: Del amor desesperado; Gacela VII: Del recuerdo de amor e
Gacela X: De la huida2.
Visto que nestes textos poéticos são trabalhados o amor e a morte por uma
perspectiva explicitamente homoerótica, busca-se identificar e analisar quais são os
processos de construção dessas representações simbólicas, suas ligações temáticas e
como isso influencia na construção de uma identidade homossexual naturalizada e
amorosa, que de forma única e transgressora, se torna enunciadora de um discurso
emergente e empoderador. E, para não fugir às reais construções feitas por meio da
linguagem, se irá trabalhar com os textos no idioma original, em espanhol.

Desenvolvimento
Frente ao, já dito, breve levantamento dos principais temas deste estudo, propõese fazer uma ligação entre a vertente semiótica que teoriza acerca de símbolos e
semissímbolos e a Teoria Queer, que trata de gêneros e as diversas expressões da
sexualidade humana. Com esta ligação, espera-se que seja possível achar uma definição
para forma como esses semissímbolos são construídos ao longo dos poemas e quais as
múltiplas significações por trás desta escolha minuciosa de palavras.
Para a realização desta pesquisa pretende-se analisar o referido corpus a partir de
um viés semiótico. Especificamente fazendo uso da teoria do Semissímbolo: uma teoria
desenvolvida por Jean-Marie Floch (1985) inicialmente para investigar textos

2

Gazel I: Do amor imprevisto; Gazel II: Da terrível presença; Gazel III: Do amor desesperado; Gazel IV:
Da lembrança de amor e Gazel X: Da fuga. – Tradução livre.

publicitários com apelo visual, nos quais faziam-se presentes elementos verbais e não
verbais, necessitando assim, de uma semiótica que englobasse ambos sistemas.
Podendo ser definido como cruzamento do signo linguístico com o símbolo, o
semissímbolo é tido como o signo da expressão artística. Ocorre somente dentro de um
contexto específico e é feito inteiramente pelo poeta que trabalha os signos linguísticos
dentro do poema a fim de criar, de maneira artificial, a impressão de motivação. Logo,
trata-se da criação de um signo que no plano da expressão não se limita a expressar apenas
um conteúdo e, tal efeito é gerado a partir da sobreposição do plano da expressão ao plano
do conteúdo.
Partindo da ideia das múltiplas significações alcançadas pelos semissímbolos,
recorreu-se a estabelecer um diálogo com a Teoria Queer, principalmente ao observar o
caráter discursivo que trata de um corpo oprimido que recusa os valores morais violentos
de uma dialética normatizadora e punitiva. Em um primeiro momento vai-se delimitar o
que pode ser entendido como a formação identitária deste sujeito queer, e assim
posteriormente, compreender como esta construção ocorre especificamente no discurso
poético que Lorca desenvolveu ao longo desses poemas selecionados.
A referenciada Teoria Queer foi desenvolvida nos Estados Unidos no início da
década de 90, com o objetivo de questionar as concepções de sexualidade e expressão de
gênero presentes na sociedade. As linhas de pensamento dessa teoria baseiam-se nos
estudos do filósofo francês Michel Foucault acerca da sexualidade humana e pretendem
refletir sobre luta e identidade dentro de comunidades marginalizadas compostas por
gays, lésbicas, bissexuais, transexuais, entre outros. O significado do termo, como define
Guacira Lopes Louro (2004), uma das primeiras pesquisadoras da temática no Brasil, está
ligado com a quebra de estereótipos e padrões impostos:
Queer é tudo isso: é estranho, raro, esquisito. Queer é, também, o sujeito da
sexualidade desviante – homossexuais, bissexuais, transexuais, travestis,
drags. É o excêntrico que não deseja ser ‟integrado” e muito menos “tolerado”.
Queer é um jeito de pensar e de ser que não aspira o centro nem o quer como
referência; um jeito de pensar e de ser que desafia as normas regulatórias da
sociedade, que assume o desconforto da ambiguidade, do “entre lugares”, do
indecidível. Queer é um corpo estranho, que incomoda, perturba, provoca e
fascina. (LOURO: 2004, 7-8).

Especificidades materiais

Ao lançar um primeiro olhar sobre a forma como é divido o referido livro,
evidencia-se, claramente, uma homenagem feita por Lorca à poesia árabe e andaluz, já
que ambas são intituladas, e trazem em todos os poemas que as compõem, o nome de
duas formas poéticas tipicamente árabe, sendo estas: o gazel, forma na qual prevalece o
amor; e a cássida, forma na qual a morte tem maior destaque.
Porém, ao trabalhar com esses modelos consagrados pela tradição, o poeta não se
limitou a seguir fielmente as características materiais, que os delimitam e caracterizam.
Federico, procurando subverter o discurso, fez justamente o contrário: extrapolou essas
formas fixas, ao enriquece-las com traços extremamente subjetivos, elementos artísticos
modernos e temática efervescente de seu tempo. Deste modo, chegou a significações
muito maiores do que se pode imaginar inicialmente, elevando o potencial representativo
de sua obra.

Temática
A escolha temática explorada nesta obra, não limita-se apenas a incorporar temas
diversos da cultura andaluza (de uma região no sul da Espanha, onde o poeta nasceu e foi
criado), mas sim a referenciar temas da cultura espanhola como um todo, sem importarse com limites geográficos ou temporais. Trabalhando-as sob a influência dos ideais
vanguardistas que circulavam pela Europa no começo do século XX.
Como pode-se observar em alguns dos textos presentes no livro estudado, estes
apresentam o amor e o sofrimento em oposição no plano do conteúdo. Esta dualidade
temática é regida pelo conflito entre o erotismo exacerbado e o amor imaculado, que se
revela e concretiza no receio que acomete o discurso amoroso, que teme por sua não
realização. Portanto, tal oposição funciona como um eixo temático central e estruturante,
que rege toda macroarquitetura do discurso, ao redor do qual realizam-se todas essas
outras pequenas dualidades, que o complementam e ampliam seus desdobramentos de
significado.
Iniciando a investigação pormenorizada dos primeiros versos do gazel de número
dez, subtitulado “De la huida”: “Me he perdido muchas veces por el mar / con el oído

lleno de flores recién cortadas, / con la lengua llena de amor y agonía3.”; temos o
estabelecimento de algumas isotopias que serão referenciadas ao longo do corpo textual,
como a gerada pelo uso do semissímbolo “mar”, e a gerada pelo uso dos termos “amor”
e “agonia”, assim dispostos, lado a lado, contrastando e reafirmando o centralidade
temática, da qual todas as outras isotopias giram em torno.
A sinestesia criada na concepção desta cena é visceral, pois tem-se o despertar de
partes corporais, que relacionam-se com figuras de fora, que estão além da conjectura
corporal física: as flores recém cortadas que enchem os ouvidos e a materialização dos
sentimentos (amor e agonia) que enchem a língua, juntamente com a ambientação de toda
esta cena, que é a de um corpo perdido no mar, com a presente sensação de um vazio
flutuante, da perda de um sentido de estabilidade física.
A perda da estabilidade emocional, vem com a oposição dos sentimentos, amor e
agonia, e como estes são colocados na língua, parte integrante da boca, um semissímbolo
que recorrentemente na poética Lorquiana aparece como a forma de contato do
corpo/sujeito com o outro e do corpo/sujeito com o mundo. Aqui fica perceptível a
insurgência de uma voz, que internamente tem esse conflito, e que é fruto de uma
internalização das repressões sofridas socialmente, consciente de sua segregação e
perseguição, fato que gera o sentimento de falta de estabilidade, ou seja, quer impor-se a
toda esta dialética.
Olhando para as relações sintáticas, o único verbo presente nestes três versos,
posto logo no primeiro verso, rege todas as outras orações de forma coordenada,
complementando seus significados. Pensando a escolha do tempo verbal utilizado, o
denominado pasado perfecto simple4, que é gramaticalmente conceituado por expressar
uma ação recém acabada, ou que ainda implica efeitos no presente, deste modo, a partir
dessa combinação de orações coordenadas com este tempo verbal, é entendível que a cena
apresentada é uma situação recorrente, que afeta fortemente o estado do eu-lírico.
Dada a brevidade deste artigo, optou-se por um não aprofundamento analítico nas
particularidades trazidas pelas recorrências isotópicas. As informações anteriormente

“Perdi-me muitas vezes pelo mar / com o ouvido cheio de flores recém cortadas / com a língua cheia de
amor e agonia. ” – Tradução livre.
4
Passado perfeito simples – Tradução livre.
3

expostas, foram feitas de tal maneira, a fim de revelar a existência de uma oposição
fundamental que transita através de todos os níveis do percurso gerativo de sentido, por
meio deste eixo centralizador que, no nível do discurso, apresenta-se subversivamente em
termos que, na etimologia de sua unidade expressiva carregam a essência sintetizada do
que é essa oposição sígnica fundamental.
Considerações Finais
Frente a urgência questionadora que a teoria queer transpõe, fica evidente a
percepção de que na contemporaneidade é necessária a desconstrução de estigmas
atribuídos a figuras que se inserem fora dos padrões heteronormativos vigentes. Se nos
dias atuais já se encontra com dificuldade uma representação digna desses corpos, seja na
literatura ou em outros meios artísticos, no começo do século passado (período em que
Lorca escreveu suas obras) isto era praticamente impossível, e as transgressões que a
poesia lorquiana trouxe são de suma importância para o empoderamento e representação
do homossexual na literatura.
Acima de tudo, a delicadeza com que é tecido o homoerotismo no discurso
poético, por si só já conjectura uma subversão, pois este foge ao local subalterno e
patologizado, ao qual foi condenada socialmente a homossexualidade. Entre o sensível e
o erótico, está a construção simbólica de uma identidade homossexual que luta, como o
próprio Lorca, por uma reformulação dos conceitos arraigados numa sociedade, que tanto
os vigiou, reprimiu e perseguiu, até conseguir a sua completa aniquilação, ou quase isso.
Mesmo que muito já tenha sido dito sobre seus escritos, é conveniente e de
importância inquestionável que continuemos discutindo os assuntos tocados por estes a
fim de refletir sobre suas consequências e suas pertinências atuais. Já que a impreterível
emergência que assola os eixos temáticos centrais de sua poesia, requer para si não só a
beleza enunciadora e a denúncia de uma realidade excludente, mas acima de tudo, a
resistência, em afirmar e conquistar espaços nessa grande retratação das dialéticas sociais,
que é a literatura.
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Resumo:
Este artigo objetiva problematizar a representação do indígena construída pela esfera jurídicoadministrativa cujo eco discursivo acaba por repercutir na esfera educacional brasileira. Nosso
corpus constitui-se de recortes segmentados da lei 11.645/08 promulgada pelo governo brasileiro
para instituir a obrigatoriedade do ensino de Histórias e Culturas indígenas dentro da educação
básica. Nossa hipótese é de que esta materialidade discursiva, fomentada por acordos
internacionais entrelaçada e entretecida aos aparatos didáticos, já em circulação, possibilita a
(re)construção e/ou a (re)significação do processo de colonização, do desejo de controle da
representação do outro como sujeitos marginalizados e subalternos. Para tanto, nos valemos,
transdisciplinarmente, da Análise do Discurso de origem Francesa, de seu viés discursivodescontrutivo e da visada Pós-colonialista a fim de promovermos um gesto interpretativo sobre
o delineamento destes processos de subjetivação.
Palavras-chave: Discurso; subjetividade; povos indígenas.

Introdução
Este artigo tem o objetivo geral problematizar a representação do sujeito indígena
construída pela esfera jurídico-administrativa, cujo eco discursivo repercute na esfera
educacional brasileira. Nosso corpus, para esta produção, constitui-se de recortes
discursivos segmentados da lei 11.645/08 (responsável obrigatoriedade do ensino de
Histórias e Culturas indígenas no cenário educativo nacional).
Temos por hipótese que esta materialidade discursiva, fomentada pela ratificação
do documento final da “Convenção sobre a Proteção e Promoção da Diversidade das
Expressões Culturais” por meio do Decreto Legislativo nº 485/06, entrelaçada e
entretecida aos aparatos didáticos, já em circulação de forma impressa e/ou virtual,
possibilita a (re)construção e /ou a (re)significação do processo de colonização, do desejo
de controle da representação do outro 7por parte daqueles que possuem o poder de
cristalizar uma representação dos povos indígenas, e de seus patrimônios culturais, como
sujeitos marginalizados e subalternos.

De forma específica, interessa-nos sondar as formações discursivas que
atravessam estes discursos e os possíveis efeitos de in-exclusão e discriminação erigidos
do processo de colonialidade do poder sobre os indígenas e suas culturas perante a
sociedade.
Para tanto, pautamo-nos teórico-metodologicamente, de modo transdisciplinar, na
Análise do Discurso de origem francesa (PÊCHEUX, 1988); em seu desdobramento
discursivo-desconstrutivo (CORACINI, 2007); na Arqueogenealogia foucaultiana (1988,
1997, 2013); na visada Pós-colonialista (MIGNOLO, 2003; SOUSA SANTOS, 2007;
CASTRO-GÓMES, 2005; QUIJANO, 2005) com a finalidade de promovermos um gesto
interpretativo sobre o delineamento desses processos de subjetivação mobilizados
por caminhos inclusivos, no desejo de dar visibilidade aos sujeitos indígenas, suas etnias,
culturas e histórias, na sociedade hegemônica.
Resultados preliminares apontam possíveis efeitos de sentidos de um processo de
construção de uma trama discursiva arregimentadora de vidas/culturas nuas amparada na
ideia lucro/capital e calcada em relações (inter)nacionais, na qual se entrelaçam o eixo
socioeconômico e o cultural. Ambos umbilicalmente atrelados ao processo civilizacional
do (re)forço da exclusão e da colonialidade do poder.

Condições de produção
Em função de uma ferida colonial que data de 1500, período da “descoberta” do
território brasileiro por parte dos portugueses, os povos indígenas são, ainda hoje, alvo de
preconceito e discriminações de todas as ordens. Segundo Limberti (2012), o processo
colonial produziu uma matriz representativa dos sujeitos indígenas calcada na ideia de
não civilidade e vulnerabilidade, cujo eco discursivo (re)significa-se e estereotipa estes
sujeitos como “bons selvagens” ao longo da História. Este processo a representação dos
povos indígenas repercute na forma como o imaginário do povo brasileiro é construído,
criando uma divisão entre o que é ser brasileiro e o que é ser indígena. Situação que
produz uma hostipitalidade (DERRIDA, 2003) em relação ao sujeito indígena que acaba
sendo considerado pela sociedade hegemônica um estrangeiro em seu próprio território.
Em razão desta questão histórica, há no Brasil uma dívida social para com os
povos indígenas. Uma vez que de povos autóctones, situados em seus territórios,

assentados em suas culturas, se viram tutelados pelo poder lusitano, dizimados,
perseguidos, escravizados e banidos de seu espaço para dar lugar aos interesses
capitalistas do colonizador. Esta aculturação unilateral, centrada na ideia de incivilidade
e vulnerabilidade fez do Estado-nação brasileiro algoz de suas raízes. E hoje, o coloca em
uma categoria de “reparador”. Se a princípio instituía políticas dizimadoras, agora lança
mão de leis e decretos que visam (re)parar os danos que ele mesmo causou, em busca de
amenizar os séculos de menosprezo em relação aos povos e culturas indígenas (MELO,
2005).
Esta condição de (re)paração, entretanto, não advém de um desejo nascido no seio
da organização social brasileira tão somente, ela nasce de conjecturas políticosdiplomáticas fomentadas pela ONU (Organização das Nações Unidas). Esta organização,
em um movimento de estabelecimento de relações internacionais promotoras tanto da paz
quanto da facilitação de negociações de fundo capitalista entre seus países membros
agencia conferências que desembocam em documentos finais mobilizadores da inclusão
e do reconhecimento da diversidade cultural induzindo em um acordo tácito de interesses
que cada país tome suas providências jurídico-administrativas para enquadrar-se em um
padrão erigido por essa rede de poderes e saberes (FOUCAULT, 1997) globalizantes.
É deste quadrante histórico-social, diretamente ligado a questões de fundo
econômico/internacional, é que nascem as políticas públicas de inclusão das minorias
marginalizadas, entre elas as concernentes aos povos indígenas do Brasil. Sob este
panorama, são criados dispositivos jurídicos inclusivos como a lei nº 11.645, promulgada
em 10 de março de 2008. Política pública convalidada dois anos depois da ratificação do
documento final da “Convenção sobre a proteção e promoção da Diversidade das
Expressões Culturais” ocorrida em 2005 durante a 33ª Conferência mundial da ONU e
ratificada pelo Decreto Legislativo 485/06.
A lei 11645/08 institui a obrigatoriedade do ensino de História e Culturas
indígenas para o sujeito branco, aluno do ensino regular brasileiro. E incidi, diretamente,
no cenário educacional nacional ao entrar no espaço jurídico-administrativo da nação para
alterar dois outros dispositivos de poder legal em vigor, a saber: a lei de Diretrizes de
Bases da Educação Nacional nº 9394/96 e a lei nº 10.639/03. A primeira, decretada em
1996, menciona a questão indígena apenas quanto à criação de escolas indígenas e de um

sistema específico de educação direcionado ao sujeito indígena que os respeite em seus
idiomas, costumes e culturas procurando garantir a vivacidade de suas identidades
culturais. A segunda, cujo texto já veio com um caráter alterador da lei de Diretrizes e
bases Educacionais, traz a inserção de História e Cultura Afro-Brasileira dentro do ensino
regular público e privado.
Sob o caráter de “alteração da alteração”, a lei nº 11.645/08 entra cena para
mobilizar a disseminação da temática Indígena dentro das escolas de ensino regular
públicas e privadas, principalmente, no que compete as aulas de História, Literatura e
Arte. Este novo dispositivo legal acaba por fomentar a criação de diversos materiais
didáticos que circulam na sociedade tanto na esfera real quanto na virtual. A lei no
percurso discursivo de inclusão é a “dobradiça”, a peça articuladora central de um fluxo
que inicia em uma mobilização internacional inclusiva e desemboca nos bancos escolares
brasileiros a fim de criar uma representação do que é ser indígena, em suas diversas
nuances étnicas, para a sociedade hegemônica brasileira, o branco.

Trama teórica transdisciplinar
Em um movimento transdisciplinar, solicitado pela própria Análise do Discurso
(AD) nos valemos da construção de um artificio teórico-metodológico próprio, em razão
das solicitações analíticas emergentes do corpus eleito. Sobretudo em virtude das
condições de produção específicas em que o discurso em análise se constitui, a partir do
e no jogo de forças da linguagem. Promovemos neste estudo, o entretecer de fios teóricos
que conformam uma trama singular capaz de compreender as emergências de sentidos
(CORACINI, 2007), as regularidades, as formações discursivas, os ecos interdiscursivos
que se erigem da materialidade segmentada (ORLANDI, 1984).
Para não recairmos em uma camisa de força teórico-metodológica, nosso diálogo
entre distintas áreas do saber concatena-se, epistemologicamente, na articulação
transdisciplinarizada da Análise do discurso francesa (PÊCHEUX, 1988; ORLANDI,
1984), em seu desdobramento Discursivo-desconstrutivo vinculada aos estudos
derrideanos (CORACINI, 2007), na Arqueogenealogia Foucaultiana (1988-1997) e na
visada Pós-colonialista (MIGNOLO, 2003; SOUSA SANTOS, 2007; CASTROGÓMES, 2005; QUIJANO, 2005). O diálogo destes pesquisadores pertencentes a

distintas áreas do saber possibilita-nos a construção singular de um dispositivo orientador
de nossa reflexão analítica.
Mediante as teorias discursivas, podemos dizer que os sujeitos são construídos e
encontram-se enredados em uma trama simbólica sócio-históricamente constituída
na/pela linguagem. Entre vozes e silêncios erigem-se as representações identitárias dos
sujeitos (ORLANDI, 2007) mobilizadas via rede dispersa/circulante de poderes-saberes
microcapilares que abalizam o governo das subjetividades na sociedade (FOUCAULT,
1997).
Neste contexto, podemos dizer que a linguagem é o lugar de celebração de
formulações/movências sociais, históricas e ideológicas (CORACINI, 2007). E é sob este
prisma que buscamos ponderar a respeito da emergência de uma rede de sentidos jurídicoadministrativos e pedagógicos que operam em circularidade e tornam a Escola um espaço
institucional vinculado ao Estado, um tipo lócus formatador/normalizador de identidades,
via estratégias de saber-poder, fossilizadoras de certas representações sociais dos sujeitos.
Conforme os apontamentos dos autores pós-colonialistas Mignolo, (2003);
Quijano, (2005) e Castro-Gomes (2005) podemos conjecturar que no período colonial
tínhamos instituído, territorialmente, o desejo de controle via homogeneização da
população. Sob o apagamento das diferenças e silenciamento das culturas outras,
invisibilizadas e consideradas inferiores constituiu-se emergência e fortalecimento de
uma hegemonia dominadora dita civilizada. Em contrapartida, hoje, em um processo de
reorganização da economia global de cunho capitalista, a ideia majoritária é produzir
diferenças para nelas amparar um discurso de respeito às diversidades, não para celebrálas, mas para travar alianças financeiras que transformam as Culturas em Bens de
Consumo.
Este processo estratégico legitimador de políticas reguladoras tem como objetivo
criar de perfis de subjetividades estatalmente coordenados, como forma de direcionar a
representação do outro, já de antemão, considerado minoria marginalizada e subalterna
pela diplomacia política internacional. Nas palavras de Gregolin (2007), essas
representações do outro só podem ser agenciadas pela inefável articulação entre o
linguístico e o social. Portanto, o sujeito (re)produz e é (re)produzido por estratégias
(micro)capilares que são mobilizadas pelos discursos, como práticas que abalizam o

governo de si e o dos outros conforme os interesses latentes na sociedade (FOUCAULT,
2013).
Na esteira de Foucault (2013), articulamos que tanto a esfera jurídica quanto o
sistema pedagógico tornam-se uma maneira política e estratégica de manter e/ou
modificar a apropriação dos discursos do/sobre os sujeitos, neste caso os indígenas,
vinculados por saberes e poderes que eles trazem em seu bojo.
Por meio das articulações descritas, mobilizamos que o gesto analítico discursivodesconstrutivo a respeito da representação do indígena mediante a materialidade
segmentada da lei 11.645/08, nos permitirá tecer des-locamentos, reflexões críticas e
problematizadoras que levem a compreender o processo de subjetivação da alteridade do
sujeito indígena no discurso oficial que posteriormente materializa-se em aparatos
didáticos disponíveis na esfera pública e distribuídos no cenário educacional. Além de
possibilitar

denunciar

como

constroem-se

discursivamente

as

identificações/representações dos que o discurso hegemônico insiste em posicionar,
abissalmente, do lado de lá da fronteira (SANTOS, 2007).

Gesto analítico
O recorte que ora apresentamos, a que chamaremos de R7, trata-se da parte inicial
do texto que dá corpo e forma a lei nº 11.645, promulgada em 10 de março de 2008.
Vejamos:
R7: LEI Nº 11.645, DE 10 DE MARÇO DE 2008
Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, modificada pela Lei nº
10.639, de 9 de janeiro de 2003, que estabelece as diretrizes e bases da
educação nacional, para incluir no currículo oficial da rede de ensino a
obrigatoriedade da temática "História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena".
(BRASIL, 2008, grifos nossos)

Nesta materialidade segmentada (ORLANDI, 1984), podemos notar que a referida
lei surge, enquanto poder arcôntico derrideano, para organizar o discurso vigente com
uma determinada finalidade. A saber: promover a pulsão de vida ao discurso indigenista
no âmbito educacional do aluno branco. Antes, relegado a pulsão de morte pelas leis
anteriores, Lei nº 9394/96 e 10.639/03. A primeira que tratou somente da criação da
educação para o indígena, silenciando (ORLANDI, 2007) a educação sobre ele. E a

segunda, que apenas incluiu na pauta educacional brasileira a obrigatoriedade do ensino
da temática “história e cultura afro-brasileira”.
O poder legislativo, enquanto autorizador de um discurso de controle, por meio
do verbo “alterar” que significa conforme Ferreira (2009, p. 113) “modificar, perturbar,
desorganizar, decompor”, conjugado no presente do indicativo, modo verbal promotor da
formulação de certezas no dizer, promove discursivamente a exumação da História e
Cultura Indígena para colocá-la em pauta dentro dos liames da lei nº 9.394, de 20 de
dezembro de 1996 responsável pelas diretrizes e bases da educação básica pública e
privada no Brasil.
Esta

modificação/perturbação/desorganização/decomposição,

conforme

as

possibilidades significativas dicionarizadas por Ferreira (2009, p. 113), dos textos legais
anteriores advêm da necessidade de propor políticas públicas que versem sobre a inclusão
das culturas minoritárias existentes em nosso território nacional. Estas (re)formulações,
atualizações do discurso jurídico-administrativo não são de cunho estatal tão somente,
uma vez que tratam-se de frutos documentais provenientes de alianças internacionais,
cuja proposta majoritária posta em circulação visa promover e proteger a Diversidade das
expressões culturais dos países-membros da ONU (organização das Nações Unidas).
Explicamos: mediante o levantamento das condições de produção deste dizer em
análise, observarmos que "História e Cultura Afro-Brasileira” foi inserida cinco anos
antes da indígena na pauta educacional de nosso país, a saber em 2003, por meio da lei nº
10.639. E a indígena somente em 2008, por meio da lei nº 11.645. Sob este processo
analítico, podemos dizer que os sujeitos indígenas e suas respectivas culturas, apesar de
serem os povos autóctones de nosso território, isto é, já estarem aqui antes mesmo dos
portugueses chegarem e dos povos africanos virem em decorrência do processo de
escravatura, ocupam uma chancela de exclusão que vai além do preconceito e estereótipos
a que são acometidos os sujeitos negros em nosso território nacional, são considerados a
margem da margem.
Invisibilizados da/na memória histórica nacional, são considerados pelas políticas
públicas brasileiras enquanto forma de saber histórico, literário e artístico menos
relevantes que os povos afrodescendentes. Pois só foram inclusos no texto legal 5 anos
depois. Neste processo sócio-histórico, é possível notar ainda que, esta inclusão se dá

apenas dois anos depois da ratificação do documento final da “Convenção sobre a
Proteção e Promoção da Diversidade das Expressões Culturais” produzido em 2005
durante a 33ª Conferência Internacional ONU e validado pelo governo brasileiro em 2006
por meio do decreto nº485.
As histórias e culturas indígenas passaram a fazer parte do currículo educacional
brasileiro para que o Estado, enquanto convalidador de uma decisão de cunho
mundializante, pudesse manter-se filiado a formação discursiva político diplomática. Ou
seja, o Brasil mobiliza suas políticas públicas de inclusão em uma tentativa de
estabelecimento de consensos sociais entre as minorias excluídas e a sociedade
hegemônica para enquadrar-se no perfil das nações-membro da ONU.
Intradiscursivamente, além do sintagma verbal “alterar” é possível articular o
sintagma verbal incluir, cuja significação é “fazer tomar parte, abranger, fazer constar na
lista” (FERREIRA, 2009, p. 496). Só se inclui o que está fora, assim podemos refletir
com Derrida (2003) que o indígena no Brasil é acometido de hostipitalidade, até 2008 não
merecia ser forma de saber a ser veiculada, relegado a pulsão de morte dentro do currículo
nacional, sofria de mau de arquivo, não merecendo circular dentro do ensino regular
branco como forma de saber legitimada, tamanha sua marginalidade.
Nesta mesma linha de raciocínio, chama-nos atenção a conjunção aditiva “e”
seguida do adjetivo “indígena” que entram no texto legal como ampliadores do
atendimento inclusivo, de modo a abranger, a somar as histórias e as culturas indígenas à
obrigatoriedade em questão. Na esteira de Derrida (2001) em diálogo com os estudos da
perspectiva discursivo-desconstrutivo de Maria José Coracini (2007), podemos
conjecturar que a pulsão de vida, a exumação deste saber local a respeito das “histórias e
culturas indígenas” é produto de articulações anteriores,

amparadas em alianças

capitalistas internacionais, cujo objetivo é trazer a tona memórias antes relegadas a pulsão
arquiviolítica de morte para encaixar-se na ordem discursiva mundial (FOUCAULT,
2013).
Em R7, podemos interpretar que memórias apagadas e soterradas emergem das
frestas do dizer por meio da materialização da lei 11.645/08. Aqui também, podemos
tecer um diálogo com Orlandi (2007), filiada a análise do discurso de origem Francesa,
ao observarmos que das fissuras do dizer da lei emerge o efeito de sentido de negligência

estatal, até então silenciado. Visto que, decorridos mais de 500 anos de história do Brasil,
apenas em 2008 é produzida uma política pública que institui a obrigatoriedade do ensino
de histórias e culturas indígenas, cujo saber referenda e permite fazer circular os modos
de vida e formas de expressão dos povos autóctones.
Para dialogarmos também com a noção de pharmakon desenvolvida por Jaques
Derrida em seu livro “A farmácia de Platão”, referendada por Coracini (2007)
entendemos que o discurso legal em análise irrompe o silêncio fundante do discurso
(ORLANDI, 2007), enquanto política pública, para ser considerado um tipo de remédio,
uma ação estatal salvífica, cujo efeito histórico-social seria o reconhecimento das
expressões culturais indígenas brasileiras. Entretanto esta acaba por funcionar como
veneno ao organizar-se por vias in-excludentes e delinear na dobra do dizer e do nãodizer que os indígenas, enquanto povo autóctones, sofreram e continuam a sofrer os
efeitos da ferida colonial. Estes povos, são trazidos para pauta jurídico-administrativa que
incide na pauta educacional cinco anos depois dos sujeitos afrodescendentes, povos que
vieram para cá a fim de servir de força de trabalho para exploração do território e
produção de riquezas à coroa portuguesa.
Vimos por meio do verbo incluir, que as Histórias e Culturas indígenas estavam
até então fora da categoria de saberes sócio-históricos que mereciam ser abordados no
âmbito escolar. E que para entrar, nesta ordem discursiva (FOUCAULT, 2013) foi preciso
valer-se da “obrigatoriedade”, palavra derivada do verbo “obrigar” que possui o sentido
dicionarizado de “fazer impor a força, compelir a um determinado dever” (FERREIRA,
2009, p. 586). Tais significações nos permitem conjecturar que este processo vem por
força de lei impor uma forma outra de conceber história e cultura para atender ditames
diplomáticos que funcionam como mecanismos facilitadores de trocas e estabelecimento
de alianças lucrativas entre os Estados-nações pertencentes à Organização das Nações
Unidas.
As políticas de controle e construção das subjetividades ainda trabalham para
manter os indígenas na categoria de minorias e no âmbito da inferioridade cultural.
Delineia-se, ainda no dizer da lei a filiação das formações discursivas colonial e da inexclusão, a partir das quais o branco é quem decide a legitimação do valor da cultura

indígena e continua a manter a representação do outro sob seu controle, marginal e
subalterna.

Alinhavos Finais
Podemos dizer que se estabelece no dizer jurídico-administrativo uma pseudohospitalidade para com o sujeito de origem africana, bem como para com sua
descendência em território brasileiro, uma vez que para esta fatia da sociedade a
exclusão/discriminação também não é novidade. E em contrapartida, a emergência de
uma hostipitalidade, em decorrência das saliências do dizer, em relação ao sujeito ao
sujeito indígena. Por não se submeterem ao processo de escravização colonial foram
dizimados e invisibilizados, sócio-históricamente, enquanto sujeitos brasileiros, sendo
relegado a periferia da periferia, a condição de hóspede, em seu próprio território.
Da materialidade em análise emergem processo de colonialidade do poder e do
saber (QUIJANO, 2005; MIGNOLO, 2003), a partir do qual, mais uma vez, o destino dos
sujeitos indígenas é arregimento por relações internacionais que atuam sob uma pressão
velada, que trabalha em rede, preocupada com reconcentração de controle do poder do
capitalismo mundializado.
Assim, desejamos que este gesto analítico instigue mais pesquisadores a
desconfiar nas naturalizações do dizer e busquem descontruir os discursos circulantes
problematizando as obviedades que aumentam a abissalidade (SOUZA SANTOS, 2007)
entre os sujeitos, uma vez que partilhamos a mesma condição: somos singularmente
dotados da humanidade, disso decorre a beleza de sermos.
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Resumo:
O estudo aqui apresentado objetiva expor uma reflexão acerca dos discursos usados por
grafiteiros e pichadores em suas obras na cidade de Ribeirão Preto-SP, verificando como o
funcionamento dessas manifestações perpassam a história e se significam nos dias atuais. Por
esse motivo, o grafite e a pichação serão analisados neste trabalho considerando a circulação
em diversos muros da cidade. A fim de atingir aos objetivos aqui propostos, foram coletadas
imagens de pichações e grafites pelos muros de Ribeirão Preto de forma aleatória, ou seja,
presentes no centro da cidade a bairros diversos. A seleção das imagens foi feita por gestos de
interpretação, priorizando imagens que evidenciam posicionamentos distintos. As análises aqui
apresentadas, embasadas pela Análise do Discurso de linha francesa, que tem como precursor
Michel Pêcheux, buscam interpretar os modos de inscrição desses discursos em formações
discursivas que evidenciam posicionamentos distintos.
Palavras-chave: Pichação; Grafite; Análise do Discurso.

Introdução
As cidades contemporâneas são marcadas por um grande número de variados
estímulos visuais, o que inclui placas de estabelecimentos comerciais, letreiros
luminosos, outdoors, banners e cartazes. Além dos anúncios publicitários, há ainda placas
indicativas de lugares, nomes de prédios, sinais de trânsito, propagandas políticas, etc.
Tudo isso faz parte da paisagem linguística (e social) urbana, assim como as inscrições
em muros, viadutos e até em monumentos públicos, constantemente marcados com
palavras ou letras inscritas em tinta aerossol. Essas inscrições são denominadas pichações
que invadem locais de visibilidade e “agridem” a visão; vistas como uma invasão,
encontra-se uma grande quantidade que se renova a cada vez que um local é restaurado.
Quando as condições são favoráveis, os sujeitos têm sua página em branco, na Escola, no
modo como o Estado nos individualiza como sujeitos capitalistas de direitos e deveres,
sujeitos do conhecimento, letrados. Na sua falta, esses sujeitos têm, no muro recém

pintado, a página em branco onde inscrever-se simbolicamente, onde escrever, com seus
sinais gráficos elaborados, sentidos de produção simbólica (ORLANDI, 2009).
Na trilha da pichação, surgiram pinturas coloridas, denominadas grafites, que por
serem uma expressão artística mais aceita pelo público, encontram-se em expansão. E
essas formas de representações sensíveis lembram-nos que o espaço da cidadania é
ocupado em movimentos coletivos num jogo de dispersões e individualidades, revelando
um impulso de buscar a significação do mundo.
Pichadores e grafiteiros têm uma busca incessante de mostrar quem realmente são
e no que acreditam, por isso, vêm modificado o objetivo de seus trabalhos, dando espaço
para diversos assuntos, sejam eles políticos, sociais, territoriais ou até individuais, feitos
através de desenhos, palavras, letras cifradas, entre outros.
Por isso, neste trabalho, será considerado a produção de sentidos e significações
que essas obras apresentam, ressaltando como, ao longo dos anos, os discursos vêm se
modificado juntamente com a opinião pública e a expansão da Internet, especialmente as
redes sociais, que divulgam, circulam e propagam estas artes sem nenhuma diferenciação.
Isto vem gerado uma grande discussão linguisticamente, pois, pichação e grafite
possuem significações muito diferentes, a primeira não é considerada como arte, e sim
uma atitude de vandalismo, o segundo, por sua vez, já é aceito como uma arte de rua.
Mesmo com esse modo de considerar o funcionamento da pichação e do grafite, os
sentidos irrompem e as artes se confundem, havendo, inclusive, quem diga que são a
mesma coisa, embora tenham nomes diferentes.

O tempo e os muros
Nas civilizações mais antigas, como os egípcios, ocorria a narração de fatos em
hieróglifos nas paredes dos túmulos dos faraós. Apesar de predominar a função decorativa
e a aplicação de técnicas requintadas, ainda pode-se distinguir e perceber relatos e
mensagens que tinham como finalidade retratar os objetivos, os feitos e os cultos aos
grandes líderes (GITAHY, 1999). Mais tarde, historiadores documentam o retorno dos
desenhos na Grécia e Pompéia.
Em nossos tempos, temos como registro oficial o aparecimento do grafite em
Paris, em maio de 1968, a partir do movimento de opressão política que resultou em

rebeliões nas ruas. Com sua extrema liberdade de expressão e de registro, pronuncia-se
de forma democrática e descomprometida com qualquer limitação espacial ou ideológica
(GITAHY, 1999). Evidencia-se com marcas, logotipos, rabiscos, ícones e símbolos, que
separados ou reunidos, compõem determinadas significações que se dispersam e se
agrupam, formando grandes painéis que registram nomes, sobrenomes, palavras de
ordem, de amor e humor, mensagens, letras, imagens, poemas, provérbios, entre outros,
configurando-se em segmentos sociais que podem vir a ser lidos por todos. Num tumulto
de registros simbólicos e icônicos, vão pegando carona nos diferentes espaços urbanos,
percorrendo a cidade e fazendo história.
Já a pichação tem seus inscritos históricos nas paredes de Pompéia e diversas
cidades antigas, e nelas encontramos diferentes tipos de registros, entre os quais cartazes
eleitorais, anúncios, poesias e xingamentos.
Segundo Orlandi, (2009, p.105),
A escrita no espaço urbano se escreve/grafa/inscreve-se no símbolo que faz
parte de como a cidade se significa, ou seja, de como o social constitui-se, na
medida em que, no mundo contemporâneo, o social é significado
predominantemente pelo imaginário urbano. Situando o sujeito e seus modos
de significar (-se), identificar-se, individualizar-se (ORLANDI, 2009. p.105).

Tanto grafiteiros como pichadores possuem uma necessidade incessante em
mostrar quem são. Como Gitahy (1999, p. 23) lembra que Ivan Sudbreck, um dos
principais artistas de rua da geração 80 do grafite, dizia entusiasmado: “A arte sempre
será o reflexo social de um povo”. E é isso que esses indivíduos transmitem em suas
obras, seus valores, crenças, aspirações que giram junto à sociedade que, nem sempre
classifica algumas obras como arte, e sim, em alguns casos, como “sujeira”.

Os diferentes dizeres das pichações e grafites
Há muitos anos, o termo “sujeira” vem sendo empregado à pichação, pois em
muitos muros há inscrições indecifráveis com seus “estranhos” sinais gráficos.
Atualmente, com a expansão da internet, grupos que tinham seu próprio “alfabeto” para
sua comunicação deixaram esse método de lado e começaram a adotar um “alfabeto”
unificado para todos os grupos (ZIBORDI, 2001). Visto que nos dias de hoje as redes
sociais se constituem como um meio profícuo de disseminação dos discursos, esse

“alfabeto” unificado se destina, exclusivamente, a marcações territoriais de diferentes
grupos urbanos.
Com a marcação desses limites territoriais cada vez mais expressiva e facilitada,
começou a ser implementado um “desafio” para que novos indivíduos que desejassem
entrar para os grupos enfrentassem. Essa adversidade propunha a pichação em lugares de
difícil acesso, principalmente quanto à altura: caixas d´água, prédios, monumentos,
paredes montanhosas etc.
Um exemplo claro é de Lazzarin (2007, p. 67), que passou por esse processo de
inclusão:
As gangues também utilizam uma forma de inscrição para demarcar território,
com seus códigos e símbolos característicos. Paralelamente ao surgimento do
grafite, na década de 60, surgem também as pichações – que vão desde a
manifestação política, passando pela competição entre aqueles que conseguem
atingir os locais de acesso mais difícil (como o alto de edifícios) – até o simples
ato de vandalismo em prédios públicos e monumentos. Nessas atividades
transgressivas, o uso do spray torna a técnica fácil e rápida, muito adequada
para facilitar a fuga dos flagrantes da vigilância e da polícia (LAZZARIN,
2007. p. 67).

Além das marcações territoriais, é possível observar um incomodo muito grande
dos pichadores quanto aos partidos políticos, como é possível notar na imagem abaixo:

Imagem 1

Fonte: acervo pessoal.

Nessa imagem, podemos notar uma pichação com o escrito legível, nela há o
registro “+ ESCOLAS – PRESÍDIOS :)” o que produz o efeito de reinvindicação ao
governo para um investimento maior nas escolas e menos em presídios, aderindo a ideia
de que a educação não levará as pessoas a prisão. Há também, um efeito de sentido direto
com as instituições escolares, uma vez que essa frase fora pichada em um muro de uma
famosa escola localizada no centro da cidade, onde um número relativamente grande de
pessoas passa todos os dias. Faz-se necessário ressaltar que, quando tentamos resgatá-la
por um outro ângulo (sem a sombra) em um outro dia, a pichação aqui analisada havia
sido coberta, é possível observar também que houve um apagamento acima da frase (tom
em verde mais claro).
A próxima pichação analisada recorta outros sentidos na memória discursiva, pois
dessa vez o bairro é periférico e o muro não é acessível a maioria das pessoas que passam
por ali. Vejamos:

Imagem 2

Fonte: acervo pessoal.

Essa pichação, também se encontra no muro de uma escola estadual; evidencia
um autor e um receptor para a frase: “Ela e marrenta mais tem o coração mole”. A
pichação mostra parte do domínio da língua portuguesa e sua autoria é dada por meio da
letra “P”.
O grafite no Brasil nasceu como forma de resistência quanto ao poder militar que
se instaurava na época. As frases grifadas eram de caráter protestante, humorísticas e
também, enigmáticas. Por ser considerada ilegal e subversiva, de caráter político, esta

atividade acontecia sempre à noite. Junto ao Brasil, outros países também estavam
desenvolvendo o grafite (agora considerado como arte) e aderiram à ideia de que não
somente as frases poderiam evidenciar o funcionamento da ideologia, mas também os
desenhos, inscritos em muros autorizados, coloridos e com uma maior aceitação do
público. Como é possível notar nos grafites analisados abaixo:

Imagem 3

Fonte: acervo pessoal.

Esse grafite está localizado na rua Tibiriçá no centro de Ribeirão Preto. Essa foi
uma das obras “encomendadas” pelos comerciantes e o Sesc da cidade. Podemos notar
que o autor se utilizou de cores neutras, quentes e frias para produzir seu trabalho: a espera
pelo ônibus e a parede onde este grafite se encontra cortina um ponto de ônibus bem
movimentado na cidade. Um gesto de interpretação permite dizer que o autor empregou
diferentes etnias, gêneros, religiosidades e nacionalidades, juntamente com características
físicas distintas para abordar um único tema.
É possível notar, no último plano da imagem, bem apagado (cores frias e neutras),
um morador de rua, este está quase sem vestimentas, com mosquitos ao redor, um prato
de comida e um cachorro abaixo de seu braço. Mesmo com condições de vida precaveis,
essas pessoas estão na sociedade e passam despercebidas ou causam medo, como se

fizessem parte da “paisagem”, isso pode ser evidenciado pela postura das pessoas ao redor
do indivíduo: uma senhora de costas e um senhor com uma expressão um tanto quanto
preocupada e incomodada.
Outro personagem bem marcante no grafite é o (terceiro da esquerda para a direita)
sertanejo. O grafiteiro utilizou-se de cores quentes para marcá-lo, o que sugere uma certa
esperança no indivíduo ao ingressar no estado de São Paulo a procura de uma vida melhor,
porém este não encontra aquilo que tanto sonhava e esperava, isso é demonstrado por sua
expressão facial, que quase apagada e inexpressível, mostra com frieza a vida dura e
sofrida que tem todos os dias.
Ao lado do sertanejo, o grafiteiro criou um personagem com cores
predominantemente quentes, de baixa estatura vestindo uma máscara do Homem Aranha.
Essa representação é marcada pelas crianças que “trabalham” dançando nos “trenzinhos”
em toda a cidade. Essa prática ficou muito conhecida e procurada (principalmente em
festas infantis) depois do sucesso da “Carreta Furacão”, o que levou diversas pessoas a
procurarem seus e outros serviços semelhantes. Assim, esse mercado cresceu, e levou as
crianças consigo dançando fantasiadas de diferentes personagens. As cores quentes
podem sugerir a alegria em tal ação, pois mesmo “recebendo” (ou não) muito pouco, essas
crianças estão dispostas a sair em dias (principalmente finais de semana) à noite para
“trabalhar” se divertindo.
A seguir temos um grafite feito por meio de um projeto do SESC pelo grafiteiro
Lenin:

Imagem 4

Fonte: acervo pessoal.

Nessa imagem, é possível ver a marcação de cores extremamente presente. Do
lado direito para o esquerdo há uma transgressão de cores frias para as cores quentes e,
ao fundo, o uso de cores neutras (pastéis). Por meio de uma entrevista (SILVA, 2018), o
autor do grafite disse que sua intenção foi transmitir o “escape” que o personagem tem
quanto aos carros, caminhões e fábricas que estão agredindo o meio em que ele e outras
pessoas vivem. Por isso, carregando uma trouxa, sai desse espaço poluído para um lugar
com árvores, flores, pássaros e céu aberto. A sua expressão facial produz um efeito de
tranquilidade quanto à ação que está executando.
A próxima obra de grafite, localizada em uma das principais avenidas de Ribeirão,
foi feita por um artista local reconhecido nacionalmente e internacionalmente: Lobão. Em
uma de suas visitas à cidade, foi convidado pela moradora e também dona do condomínio
a abrir caminhos aos que vivem no município e querem trabalhar com isso, portanto criou
uma obra de cunho realista retratando diferentes pessoas.

Imagem 5

Fonte; acervo pessoal

Uma das pessoas retratadas por Lobão é Marielle Franco, defensora dos direitos
humanos, feminista, socióloga e política brasileira, morta a tiros na região central do Rio
de Janeiro com uma forte hipótese de um crime premeditado. No desenho, o grafiteiro
marcou-a como pilar de todos ali representados, utilizando cores neutras (preto e branco)
e um pilar colorido (amarelo) ao fundo. Sua expressão, principalmente o olhar, evidencia
uma mulher que enxergava além das barreiras criadas pela sociedade e que lutava por
seus direitos e do próximo sem pestanejar.
Ao lado esquerdo de Marielle temos Liniker, vocalista da banda “Liniker e os
Caramelows”. Liniker ficou conhecida depois de lançar algumas músicas e ganhar
milhões de visualizações na internet. Seu estilo autêntico mostra a resistência em ser
quem é, misturando “características femininas e masculinas”. Liniker destaca que seu
visual desconstrói de forma enfática os códigos imputados ao sexo masculino, sendo que,
como intérprete e pessoa, não se define como homem, nem como mulher. Em uma
entrevista, recebeu um questionamento acerca do pronome de tratamento pelo qual
prefere que lhe refiram. Liniker respondeu que prefere o pronome feminino: "Acho mais
amplo. Dizer ‘ele’ me deixa muito na caixinha do masculino". No grafite, ela é
representada com cores neutras e seu batom fortemente marcado pela cor vermelha. Sua
expressão facial mostra a força que carrega dentro de si juntamente com seu olhar
profundo a quem o olha.
É importante marcar que Lobão, o autor da obra, a batizou como “Viva as
diferenças ou respeite as diferenças”, marcando a singularidade de cada pessoa
representada no desenho bem como sua aceitação dentro do social (FERNANDES, 2018).
Grafite e pichação – Encontros e desencontros: Considerações finais
Pichar e grafitar, nos dias de hoje, considerando toda a expansão da internet e da
tecnologia em geral, tornou-se uma forma de (contra) poder e resistência evidenciado por
meio de suas diversas intenções, principalmente as políticas e sociais.
Pichação e grafite têm sempre algo em comum, como a interferência no espaço
urbano, espontaneidade, efemeridade e mais: carregam em si a transgressão e, por isso,
só existem em sociedades razoavelmente abertas. Além disso, estão sendo veiculadas
ainda mais nas redes sociais, o que nos mostra uma população com um olhar mais

diferente e cuidadoso para essas “palavras e desenhos desorganizados”, principalmente
quanto à pichação que, na maioria das vezes, era vista como violação de propriedades e
“sujeira” o que resulta, pela intervenção política e social, no apagamento material desses
trabalhos (ORLANDI, 2004).
Embora pichação e grafite possuam muitas características comuns, há também as
diferenças, no primeiro temos a escrita, palavra e letra, já na segunda temos o desenho: a
imagem. É necessário ressaltar que, dentro de uma linguagem, grupos diferentes se
expressam, carregando seus próprios costumes e sua “colocação social”, geralmente,
interfere muito. Como na música, não podemos dizer que um estilo, ou alguns são “os
certos”. Pichação e grafite não são posturas e artes iguais, assim como os resultados
plásticos que cada um oferece. (GITAHY, 1999).
Os estudos bibliográficos realizados permitem considerar pichação e grafite como
artes que existem e perpassam a linha do tempo. Assim, com as pesquisas e imagens
iniciais coletadas em diversos pontos da cidade de Ribeirão Preto, é possível concluir que
os espaços disponíveis para que o grafite possa ser exercido são poucos, e a maioria da
população não sabe e muito menos frequenta tais lugares.
Recentemente, houveram apagamentos de pichações em uma famosa avenida
localizada no centro da cidade, no lugar, um trabalho com grafite (imagens 3 e 4) foi feito
à luz do dia solicitado pelos comerciantes e o Sesc de Ribeirão Preto-SP. Em uma
entrevista (SILVA, 2018), o grafiteiro disse que colorir o centro da cidade com imagens
representativas para a população era necessário, pois os espaços para o grafite na cidade
não são muitos. A maioria dos moradores da cidade gostou muito da ideia, mas uma
parcela menor, principalmente grafiteiros, discordou, uma vez que a arte fora
“encomendada” para um grafiteiro bem famoso nacionalmente e internacionalmente, e
esse espaço que poderia ser de muitos artistas, se destinou apenas a um. E isso nos faz
pensar até que ponto os espaços para que o grafite possa ser feito são realmente
concedidos e não apenas determinados.
Diferentemente do grafite, a pichação está por toda a cidade, exceto em bairros
novos e afastados (nobres) e se caracteriza em diferentes níveis políticos (imagem 1),
sociais (imagem 1) ou até individuais (imagem 2). Pessoas relatam que esses aparecem
da noite para o dia, o que significa que são feitos durante à noite e, frequentemente, por

menores que se sujeitam a tais atos para mostrarem seu empenho em participar em um
determinado grupo e, como dito anteriormente, quanto mais alto e de mais difícil acesso,
melhor poderá ser seu “cargo” e respeito quanto aos demais (GITAHY, 1999).
Assim é possível pensar que por entre os muros há um registro de memória dos
sujeitos, que marca as origens e os deslocamentos, é uma leitura do mundo social,
cultural, linguístico, ideológico de muitos pichadores e grafiteiros, é um modo de não só
ver, mas enxergar as obras e seus autores.
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Resumo:
O que é verdade? Quem tem o encargo de dizer o que funciona (ou não funciona) como
verdadeiro? Contra fatos, há argumentos? Todas as interpretações são válidas? Em 2016, um
enunciado entrou para o rol dos adjetivos mais discursados, a pós-verdade. Depois da sentença
apocalíptica da morte do autor, do fim das grandes narrativas, da derrocada da autoridade e do
declínio das verdades eternas, a memória e a imaginação travam um embate na produção de
dizeres e significados. (Re) inventar o passado e apresentar versões alternativas tornaram-se a
tônica dos dizeres cotidianos que circulam nas variadas mídias. Assim, a partir da reflexão da
Análise do Discurso, pretende-se elucubrar sobre a verdade e seu papel sócio-político nos
discursos produzidos nas Mídias Sociais Digitais. Far-se-á um recorte analítico de postagens
sobre o processo sócio-histórico, político, econômico e cultural vivido pelo Brasil durante o
período do governo militar, de 1964 a 1985.
Palavras-chave: Análise do Discurso; Pós-verdade; Mídias Sociais.

A teia da produção dos saberes
“Já Vimos Esse Filme1” é o título do documentário do cineasta Boca Migotto cujo
escopo é o Golpe Parlamentar contra a ex-presidenta Dilma Rousseff (PT), na Câmara
dos Deputados, nomeado de Impeachment e baseado no rol de acusações jurídicas de Lei
de Diretrizes Orçamentárias e Lei de Responsabilidade Fiscal.
O documentário pretende conectar o evento histórico do Golpe de 2016 a outros
eventos de Golpes já vividos no Brasil, durante a história, partindo da tese de que os
golpes mudam de face, metamorfoseando-se. O último golpe, conforme o longametragem, não foi tramado longe dos olhos do público, mas foi encenado ao vivo nos
meio de comunicação, com ritual legitimador do campo jurídico, que rompeu com a
instituição democraticamente eleita, mas sem usar tanques de guerra, sem portar armas.
De um lado a narrativa de Impeachment de 2016; do outro lado, Golpe de 2016.
Sobre 1964-1985, tem-se: Golpe Militar, Golpe Civil Militar, Revolução de 1964,
Movimento 1964, Regime Militar. O acontecimento é o mesmo, porém a materialidade
1

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=5u3mDDBPWkA

não se resume ,apenas, a meras escolhas lexicais. São disputas narrativas, produção de
saberes, regimes do dizer.
O apoio de uma parte da sociedade civil, a alternância do protagonista no poder,
os atos sancionados de forma institucional, a transição para a democracia, a Lei da Anistia
dão ares, para os menos inteirados das tramas que compõem o sistema político, de que o
Brasil, em 1964, não viveu um regime de exceção.
Assim, a defesa de que nunca houve ditadura no Brasil, ou que foi apenas um
simples movimento, passa a povoar o imaginário popular. Não é raro, em um rápido
passeio pelas Mídias Sociais Digitais, encontrar “pontos de vistas 2”, no formato de
postagens, referentes ao período supracitado. Nesse cenário, “militantes” nos tempos de
Ciberespaço lutam para contar a verdadeira História sobre o período, já que consideram
que os professores de esquerda e os livros comunistas do MEC não permitiram falar.
Perguntas como: “Seu pai foi preso e torturado, pelos militares?” Sim ou Não? Se
for sim, a interpretação dada é de que seu pai foi (e é) um “esquerdopata”,
“comunistinha”, portanto, mereceu. Se não, é prova cabal de que seu pai é homem de
bem, trabalhador, logo paradoxalmente a ditadura não existiu.
O enigma foi resolvido, em poucos minutos, nas redes sociais. O imaginário
coletivo em letargia desperta. Eis a verdade: os porões da ditadura, se se pode chamá-la
assim (a “ditabranda”), eram habitados apenas por aqueles que mereciam o chumbo, ou
seja, “terroristas”, “desordeiros”, “bandidos”, “corruptos”, “guerrilheiros”, “inimigos da
pátria” como Dilma, que via no coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra o pavor, conforme
Bolsonaro.
Afinal, para que se sensibilizar com os “malfeitores”? Além disso, para que falar
sobre uma verdade, principalmente, quando ela não é compatível com a cosmovisão do
enunciador? Desse modo, o apelo à pós-verdade volta-se às emoções e os fatos objetivos
tornam-se apenas um adendo rebaixado à categoria de dado irrelevante.

2

Vale salientar que o objetivo é refletir sobre esses pontos de vista ressaltados. Além disso, se reconhece
que não há uma interpretação homogênea, nem que esta aqui feita é completa, nem que a interpretação fica
apenas na dicotomia de que foi bom ou ruim. As escolhas são apenas ilustrativas, a realidade é muito mais
rica e complexa, não sendo possível abordá-la na totalidade.

Assim, a partir da reflexão teórico-metodológica da Análise do Discurso de
vertente francesa, especificamente, do aporte de M. Foucault, pretende-se elucubrar sobre
a verdade e o seu papel sócio-político nos discursos produzidos nas Mídias Sociais.
Para isso, far-se-á um recorte analítico de três postagens que tem como escopo o
processo sócio-histórico, político, econômico e cultural vivido pelo Brasil durante o
período do governo militar, de 1964 a 1985.
Com isso, as categorias de Regimes de verdade, Produções de saber, relações de
poder são retomadas na reflexão a fim de perceber as tensões entre as constituições e os
deslocamentos das verdades e das subjetividades, na formação dos dizeres cotidianos e
nos seus processos de produção e efeitos do real, no imaginário histórico-cultural de
produções de narrativas das bolhas discursivas, no ciberespaço.

1964-1985: o jogo enunciativo
Codato (2004), em “O Golpe de 1964 e o Regime de 1968: aspectos conjunturais
e variáveis históricas”,faz uma reflexão sobre esse período histórico brasileiro. Para o
pesquisador, todo fenômeno histórico (seja ele um evento ou um processo) não pode ser
explicados meramente por uma série de antecedentes.
É necessário, em geral, um entrecruzamento de múltiplos fatores causais
combinados: uma teia. Assim, uma série de antecendentes precisa ser levada em conta,
abandonando a ideia teleológica, positivista de linearidade, própria da abordagem da
história tradicional.
Desse modo, Codato (2004) compreende o período de 1964-1985 como
mecanismos de controle, não vistos de forma estática, mas se re-atualizando,
evidenciando o caráter não linear do período, que é dividido, pelo autor, em Golpe
Político-militar de 1964 a 1968 e em Regime Ditatorial-militar, a partir de 1968, após a
edição do Ato Institucional número cinco.
A tradução desse período como ambição salvacionista de reconstrução
econômica, financeira, política e moral do Brasil, com o discurso anticomunista,
antipopulista, “contra a corrupção”, para preservar a harmonia social e política, são
palavras-chave que aparecem nas justificativas dos Atos Institucionais (CODATO, 2004).
Vale salientar que a reconstrução do passado não se faz distanciando-se dos

subsídios do presente. Embora o período ditatorial tenha datado seu fim na década de
1985 (duração de vinte um anos do ciclo militar), a violência gerada ainda continua difusa
na sociedade. Os entulhos autoritários estão presentes seja em uma polícia militarizada;
seja no quase silenciamento do período, nos currículos escolares, seja na proeminência
da figura de Jair Messias Bolsonaro. Apenas alguns exemplos para ilustrar.
Peres (2014) disserta sobre esse silenciamento. Segundo o pesquisador, o período
de chumbo ocupa, nos componentes curriculares, principalmente da Educação Básica, um
lugar ínfimo, quando se faz presente. Diferentemente do argumento utilizado pelos
“militantes” do ciberespaço, que negam a ditadura e principalmente seus efeitos.
Os Atos Institucionais, a censura, a mudança no currículo escolar, a precarização
do ensino público. Além disso,
Foram milhares e milhares de mortos, desaparecidos, torturados, perseguidos,
sequestrados, banidos e exilados. Uma vez rotuladas como comunistas ou
subversivas as pessoas entravam imediatamente naquela zona de indistinção
na qual não existem direitos ou garantias. [...] Todo um aparato técnico de
informações e ações organizadas foi montado e colocado a serviço de crimes
em massa como: prisões arbitrárias sem direito a qualquer contraditório ou
garantia; torturas e sevícias cruéis que deixaram sequelas permanentes ou
resultaram em mortes; sequestros de crianças, pais, mães e filhos; assassinatos
e desaparecimentos; monitoramentos e ameaças constantes que resultavam em
prisões e mortes; banimentos e pessoas compelidas ao exílio; a
descartabilidade de qualquer garantia ou qualificativo jurídico. [...] Importa,
enfim, perceber que o processo de desumanização e de extermínio era acionado
pela atribuição do rótulo de “subversivo”, aplicado tanto a militantes políticos
de esquerda como a qualquer um que pudesse ostentar ideias e atitudes
consideradas “esquerdistas”, especialmente as de oposição ao regime. (SILVA
FILHO, 2008, 155, 156, 157).

Todavia, na batalha discursiva, o regime ditatorial também tem sua leitura
positivada. Para outro conjunto de consciência coletiva, o período representou anos de
ouro. A lucidez, o patriotismo, a defesa da ordem jurídica, da Constituição e do espectro
do comunismo era a face exaltada, entre memórias e esquecimentos.
Os porões da ditadura, por sua vez, eram habitados apenas por aqueles que
mereciam

o

chumbo:

“terroristas”,

“desordeiros”,

“bandidos”,

“corruptos”,

“guerrilheiros”, “inimigos da pátria” como Dilma, que via no coronel Carlos Brilhante
Ustra o pavor. Esses “violentos” da ordem e dos bons costumes, segundo a disciplina
militar, deviam e precisavam sofrer as causas dos seus atos. As medidas tomadas não

eram consideradas violência, mas meios que buscam a paz, a segurança e reequilibram a
balança da justiça. Essa é a retórica tecida.
Não se pode negar, todavia, que a História, a realidade, têm suas máscaras, suas
formações; informações; deformações; desinformações; reformações. Os olhares,
portanto, não são unívocos. Todavia, não se tem pretensão de valorar o lado correto, nem
afinar uma verdade, muito menos se as justificativas foram ou não foram plausíveis para
o golpe de 1964. O que não se pretende denegar são os efeitos que a ditadura produziu.
Os efeitos devem ser valorados, questionados e inconcebíveis.
Nesse jogo, há a produção de memórias que se confrontam em busca da validação
da face correta. O saudosismo da ditadura faz parte de uma escolha simbólica da classe
representada por Bolsonaro, por exemplo3. A classe que conduziu o golpe (em nome da
família pela liberdade, para não transformar o Brasil em Cuba) é a mesma que
predominantemente elege os símbolos de integração da sociedade e que torna possível
um consenso sobre o sentido do mundo social, no espaço em que a significação legítima
é aquela que reproduz a ordem social. (BOURDIEU, 2001).

Questionando os limites do real
O que é verdade? Quem tem o encargo de dizer o que funciona (ou não funciona)
como verdadeiro? Contra fatos, há argumentos? Todas as interpretações são válidas?
A Análise do Discurso, de legado foucaultiano, afirma que não é qualquer sujeito
que pode sustentar um discurso. Isto é: é preciso que lhe seja certificado o direito de falar,
que fale de um determinado lugar, reconhecido por instituições.
Assim, aquilo que é tomado como verdadeiro, em uma dada época, está ligado ao
sistema de poder, pois a validação de quem tem o direito de falar, as instituições
certificadas para tal é uma questão de poder. Por trás do saber estão as relações de poder.
Em 2016, um grande enunciado entrou para o rol dos adjetivos mais discursados,
a pós-verdade. Depois da sentença apocalíptica da morte do autor, do fim das grandes
O Projeto Orvil (“livro”, ao contrário) é resultado de uma obra que justifica a ditadura, como medida
legítima e necessária. Atualmente, o livro tem circulado com naturalidade, para divulgar a história
verdadeira
sobre
o
período.
Cf:
http://www.averdadesufocada.com/index.php?option=com_content&view=article&id=737:-a-difuso-doprojeto-orvil-download&catid=36&Itemid=78 (Acessado em 25/07/2017)
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narrativas, da derrocada da autoridade e do declínio das verdades eternas, a memória e a
imaginação travam um embate na produção de dizeres e significados.
É importante ressaltar que a pós-verdade aqui não é abordada como um fenômeno
novo, iniciado no século XXI, também não é tratado como sinônimo de mentira.
Compreende-se o termo como primordial na atualidade, mediada pela comunicação
digital, com um papel sócio-político, fabricando subjetividades, produzindo efeitos de
real, certificando os dizeres cotidianos.
A produção de conteúdo, com isso, passa por uma nova configuração:
descentrada, fluída. Assim, o termo pode ser interpretado como um investimento que tem
como intuito valorizar uma verdade pessoal como absoluta, aquela que ratifica a visão de
mundo do enunciador.
(Re)Inventar o passado e apresentar versões alternativas tornaram-se a tônica dos
dizeres cotidianos, que circulam nas variadas mídias, inclusive nas digitais. Até aí não há
nenhum obstáculo, inclusive há um aceno para que se perceba que a leitura correta e a
interpretação verdadeira são enganos ou, no mínimo, reducionismos, deixando escapar a
multiplicidade.
Assim, movimentos como o relativismo, revisionismo historiográfico, regimes de
verdade etc. são problematizados pela Antropologia, pela Sociologia, pela Análise do
Discurso, pela História com o intuito de apresentar leituras de deslocamento, de atentar
para as falhas e equívocos que deslizam no discurso.
Vale salientar, que o campo científico ainda é o lugar das produções de verdades
valorizadas pelos meios tradicionais. Todavia, esse campo vem sendo posto em
suspeição, tanto por autores de filiação acadêmica, como o filósofo Luiz Felipe Pondé e
o economista Rodrigo Constantino, como por influenciadores digitais como Olavo de
Carvalho.
Para estes, o regime de verdade das academias mentiram sobre a ditadura, “uma
falsificação esquerdista” com status de academicismo (CARVALHO, 2004), pois apesar
da tortura que a esquerda sofreu ainda saiu vitoriosa no monopólio das narrativas, nas
universidades, na mídia, na política, na arte, na cultura, mas percorrendo só o único
“caminho da roça” conhecido: Hegel, Marx e Foucault (PONDÉ, 2016).

Como não há enunciado livre, neutro, além disso, como não existe um sentido a
priori, mas é construído nas práticas discursivas, o investimento desses enunciados que
se sobrepõem a outros tem um intuito que é político, tem uma construção que busca o
poder e a produção de saber, um discurso ideológico que paradoxalmente se propõe ser
contra ideológico. O sujeito nem é totalmente origem do seu dizer (inconsciente freudlacaniano), nem completamente assujeitado (marxista-althusseriano).
Desse modo, um relevante número de sujeitos sente-se à vontade para produzir
verdades, saberes, poder, usando critérios que os analistas ainda precisam se deter para
compreender mais profundamente sobre a ruptura epistemológica com o saber
acadêmico, sobre a relevância dos novos meios de comunicação, a sensação de
empoderamento de quem produz os conteúdos, a utilização de linguagem apelativa, em
que a forma é mais importante do que o conteúdo, em uma estética que visa à “lacração”,
à “gozação”, ao politicamente incorreto.
A seguir, apresenta-se três postagens, todas extraídas de redes sociais digitais:
Facebook.

Figura 1

Fonte - Reprodução do Facebook

Figura 2

Fonte - Reprodução do Facebook

Figura 3

Fonte - Reprodução do Facebook

As três postagens têm o mesmo ponto de partida: a convocação da memória. A
memória não é um reservatório, espécie de repositório em que tudo que é armazenado
pode ser acessado em estado fixo, sem modificação. A memória também é feita de
esquecimentos, apagamentos, sedimentações, historicidade. A repetição do discurso
sobre o que foi a ditadura é um dispositivo, participando do que aparece ou não, o que
pode ser dito ou não em determinadas épocas.
A emergência desses discursos pode dar uma aparência de singularidade, mas é
preciso atentar para o esquema de correspondência de diversas séries temporais, que aqui

se denomina de Pós-verdade, pois tem o intuito de ratificar a verdade como aquela que
coopera para que a visão do sujeito seja o critério da avaliação.
É necessário destacar que esse discurso das postagens não é a inauguração de um
novo discurso, mas a reatualização de um discurso dominante, ou seja, a instauração do
período militar no Brasil precisou de justificativas, como as apontadas por Codato. A
diferença encontra-se no poder de ampliação que as redes sociais digitais possuem, nas
distorções voluntárias e involuntárias com o intuito de ratificar o ponto de vista do sujeito,
o narcisismo (é preciso ter likes).
“Se eu nasci, cresci e vivi durante o regime militar”, se “meus avós de 80 anos
não reclamam do regime”, se “o meu pai não foi” torturado pelos militares são usados
como dispositivos estratégicos de poder que são suficientes para negar o período.
Não há dúvidas de que a internet oportunizou a vocalização desses argumentos
como critério de construção de regimes de verdade e, dando impressão de que atentar para
a experiência de sujeitos particulares, em posições particulares, é suficiente: “não aprendi
lendo, aprendi vivendo”. Tem-se a negação de histórias (no plural) para a valorização da
história (no singular, a do indivíduo).
Entretanto, o que não se pode fazer é negar o acontecimento. Não é possível
reconstruir um acontecimento em sua integralidade, pois sempre haverá pontos de fugas
que escapam. Porém, dizer que a ditadura não existiu é irresponsabilidade e
desumanidade contra aqueles que viveram na pele o chumbo de 1964-1985.
O período estava conservado no corpo social de um grupo. Os discursos como os
de Bolsonaro ilumina uma lembrança que começa a reaparecer. Lembrança devidamente
selecionada, que inescapavelmente ativa muitas memórias. Uma luta hermenêutica,
travada nas arenas das memórias sobre o que foi o período ditatorial vivido no Brasil, na
segunda metade do século XX.
De um lado, segundo o Relatório da Comissão Nacional da Verdade (CNV),
durante o comando do Coronel Ustra, muitas pessoas foram torturadas, outras mortas e
muitas outras desaparecidas. Do outro lado, A Folha de São Paulo relata que o livro “A

verdade sufocada”, do Coronel Ustra, figurando como o sexto livro de não ficção no
ranking dos mais vendidos, no país, atualmente4.
Destarte, a pós-verdade não surge como possibilitadora de aprofundar o debate,
de revisitar as versões, de relativizar os fatos para compreender melhor os eventos. Essa
dita verdade manifesta-se, paradoxalmente, como possibilitadora do conforto dos
algoritmos e das bolhas e com indiferença a verdade daqueles que padeceram nos porões.
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Resumo:
Confirmando o fato que as escolas bilíngues têm crescido no país e que tal crescimento nos
convida a refletir sobre inúmeras consequências na educação destes alunos bilíngues, tais como:
novas formas de experiência junto à alfabetização e ao letramento, influências da língua
estrangeira quanto aos contornos da língua materna, o mercado de trabalho de docentes
considerados aptos para lecionar em escolas bilíngues, etc. Apresentamos resultados parciais de
pesquisa de mestrado em andamento, que investiga a alfabetização e o letramento bilíngue e as
práticas pedagógicas no ensino de duas línguas. Objetivamos compreender como o ensino de
uma língua interfere na outra, o aproveitamento e barreiras impostas pelos dois idiomas,
identificar como ocorre o letramento através da prática docente em relação ao discente e
identificar como se constitui o professor na imersão do ensino aprendizagem dos dois idiomas.
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Considerações Iniciais
Em 24 de setembro de 2016 o jornal “Estado de São Paulo” publicou uma matéria
sobre o aumento do número de escolas bilíngues no estado de São Paulo:
A proposta de ensino bilíngue vem expandindo-se no universo das
escolas privadas de São Paulo e, a reboque de novos adeptos, amplia a
rede de pais de estudantes preocupados em avaliar o custo-benefício
desse tipo de investimento. Segundo os últimos números da
Organização das Escolas Bilíngues, existem hoje 11 instituições de
ensino vinculadas à organização, número que vai duplicar em breve,
pois outras 12 escolas já iniciaram o processo de ingresso na entidade.
(Jornal folha de São Paulo, 2016).

Confirmando o fato de que as escolas bilíngues têm crescido no país e que tal
crescimento nos convida a refletir sobre as inúmeras consequências na educação, tais
como: as novas formas de experiência junto à alfabetização e ao letramento de crianças,
as influências da língua estrangeira quanto aos contornos da língua materna, o mercado
de trabalho de docentes considerados aptos para lecionar em escolas bilíngues, o acesso
a essas escolas e a diferenciação na formação entre estudantes que passaram por tais
instituições e outros que não passaram etc., acreditamos ser de grande importância um

estudo mais acadêmico sobre o ensino bilíngue, a alfabetização e letramento em duas
línguas e a percepção social do ensino bilíngue.
Cientes de que o ensino bilíngue tem sido objeto de vários estudos, tanto no campo
da Linguística quanto no ensino de línguas, tendo como foco o desenvolvimento das
competências e habilidades linguísticas, em larga dimensão, e, mais especificamente, no
âmbito em que a própria linguagem atua, no que diz respeito à alfabetização e letramento,
posicionamo-nos em um campo cujos trabalhos principiam problematizações e indicam
a necessidade constante de compreender este fenômeno atual.
O processo de alfabetização aponta o fato de que o bilinguismo pode ser beneficial
ao processo de desenvolvimento cognitivo, uma vez que através da relação que a criança,
em fase de aquisição, passa a ter com outra língua, que não a própria, poderá vir a ter
acesso a diversos modelos de pensamento e esse é um ponto que nos sensibiliza, enquanto
reflexão para o estudo. Pensamos, ainda, nessa perspectiva, o letramento implicando o
uso social das práticas letradas e, aqui, tem a ver com práticas que não estão vinculadas,
apenas às relações de ensino aprendizagem, mas que se ligam à construção subjetiva,
ideológica, cultural e outras.
Segundo Street (1989) o letramento não é simplesmente um conjunto de
habilidades técnicas aprendidas através da educação formal. Este conceito, diz o autor,
deve ser tomado no sentido de práticas sociais embebidas em contextos específicos,
discursos e posições. Assim, é preciso considerar tanto descrições de práticas letradas
como “insights” da complexidade da vida social cotidiana.
O trabalho como professora em uma escola bilíngue possibilitou vivências e
observações que desencadearam diversas dúvidas. Essas se tornaram a base da presente
proposta de pesquisa: Por que a alfabetização bilíngue ainda é vista com malefícios?
Como o ensino de uma língua interfere na outra? É possível ser letrado e alfabetizado em
duas línguas? A compreensão da lógica do uso social nos estudos do letramento.
Harmers e Blanc (2000) consideram como princípios básicos de comportamento
linguístico: a constante interação de dinamismos sociais e individuais da língua, os
complexos processos entre as formas de comportamento linguístico e as funções em que
são utilizados, a interação recíproca entre língua e cultura - autorreguladores que

caracterizam todos os comportamentos de ordem elevada - e consequentemente a língua
e a valorização que é central para toda esta dinâmica de interação.

Bilinguismo e Escola Bilíngue: Alguns Conceitos
O Conceito de bilinguismo
A noção de bilinguismo tornou-se cada vez mais ampla e difícil de conceituar, a
partir do século XX, por ser um fenômeno complexo, onde o tempo e contexto social de
aquisição, as condições do aprendiz e o tipo de relação com o conhecimento são fatores
importantes. Porém, aparentemente, definir o bilinguismo não parece ser uma tarefa
difícil, no entanto, os sentidos do termo produzem muitas implicâncias. De acordo com o
dicionário Oxford (2000:117) bilíngue é definido como: “ser capaz de falar duas línguas
igualmente bem porque as utiliza desde muito jovem”.
Na visão popular, ser bilíngue é o mesmo que ser capaz de falar duas línguas
plenamente; opondo-se a esta visão que inclui apenas bilíngues integrais, Macnamara
(1967) propõe que “um indivíduo bilíngue é alguém que possui competência mínima em
uma das quatro habilidades linguísticas (falar, ouvir, ler e escrever) em uma língua
diferente de sua língua nativa” (MACNAMARA, 1967)
A definição mais comum de bilíngue é a do indivíduo que fala duas línguas.
Entretanto, como se define então, um indivíduo que entende perfeitamente uma segunda
língua, mas não possui habilidade suficiente para nela se expressar oralmente? E um
indivíduo que fala essa L2 (segunda língua), mas não escreve? Devem-se considerar estes
indivíduos bilíngues? Devem-se levar em conta auto avaliação e autorregulação ao definir
quem é bilíngue? Existem graus diferentes de bilinguismo que podem variar de acordo
com o tempo e a circunstância? O bilinguismo deve ser considerado, então, um termo
relativo? Estas são perguntas propostas por Barker e Prys, 1998 apud Li Wei, 2000, que
acatamos para nortear o nosso estudo.
O conceito de bilinguismo, nesta pesquisa está apoiado no sentido
multidimensional da aquisição da língua. Portanto, ligado ao contexto ou concepção do
uso da língua, em situações de comunicações que fazem sentido ao falante.
A educação bilíngue foi vista, historicamente, por educadores como maléfico para
as crianças, pois comprometeria o desenvolvimento cognitivo. Até meados da década de

1960, os pesquisadores só apontavam que o bilinguismo traria prejuízos. Todavia, eram
estudos muito simplistas. Após 1960, já são encontrados inúmeros trabalhos favoráveis
ao bilinguismo.
Um estudo da década de 1960, feito no Canadá, revelou que a habilidade de falar
dois idiomas não prejudica o desenvolvimento em geral, pelo contrário, ele estimula a
flexibilidade do pensamento. BIALYSTOK (2005) defende que o bilinguismo traz
contribuições sobre a alfabetização:
Para a autora, uma primeira vantagem do bilinguismo é ajudar a criança a
desenvolver uma compreensão geral da leitura e suas bases em um sistema de
escrita simbólico; isso quer dizer que o bilíngue tende a compreender mais
rapidamente que o monolíngue como o sistema escrito funciona e como fazer
sentido da decodificação da linguagem. Não menos importante, a outra
contribuição do bilinguismo ressaltada pela autora é o potencial de
transferência dos princípios de leitura de um sistema para o outro, ou seja, as
estratégias que a criança desenvolve em uma língua podem ser transferidas
para a outra. (BIALYSTOK, 2010, p.186)

Flory (2009) salienta que o desenvolvimento do bilinguismo é muito influenciado
pelo contexto em que a segunda língua é aprendida. Além disso, que o bilinguismo
estimula a flexibilidade do pensamento. Quando uma criança aprende a falar dois idiomas
ao mesmo tempo, ela compreende que os objetos podem ter mais de um nome. “Isso freia
o que chamamos de respostas automáticas, pois há flexibilidade para se pensar em novas
soluções, dar respostas mais criativas” (Flory, 2009, p.38).
A primeira escola de ensino bilíngue, português – inglês surgiu na década de 80,
porém, conforme David (2007) foi somente a partir da década de 90, principalmente na
cidade de São Paulo, que o número de escolas bilíngues teve um aumento significativo.
Na década de 90, escolas particulares de ensino infantil passaram a adotar o ensino de
língua inglesa concomitantemente ao currículo da escola. Atualmente, encontramos
escolas bilíngues que trabalham com o nível fundamental e médio de ensino. Além das
escolas bilíngues, também, encontramos, no Brasil, escolas de educação internacional até
o nível do ensino médio; porém, essas escolas priorizam o currículo do país de referência,
ao contrário das escolas denominadas bilíngues que seguem o calendário escolar
brasileiro e, também, privilegiam a cultura do país. Apesar de o Brasil ser um país

oficialmente monolíngue, o número de escolas bilíngues vem crescendo de forma muito
acelerada.
De acordo com Harmers e Blanc (2000), deve-se ressaltar que concepções
unidimensionais, definem o bilíngue apenas em termos de competência linguística,
ignorando outras importantes dimensões.
Harmers e Blanc (2000) consideram como princípios básicos de comportamento
linguístico: a constante interação de dinamismos sociais e individuais da língua, os
complexos processos entre as formas de comportamento linguístico e as funções em que
são utilizados, a interação recíproca entre língua e cultura - autorreguladores que
caracterizam todos os comportamentos de ordem elevada - e consequentemente a língua
e a valorização que é central para toda esta dinâmica de interação.
Considera-se então, que ao classificar sujeitos como bilíngues ou monolíngues, a
dimensão ou as dimensões analisadas para tal classificação devem ser expostas,
facilitando, assim, o entendimento não só de quem está sendo classificado, como,
também, de todos que se encontram de alguma forma envolvidos na questão.
O Brasil é um país onde muitas línguas e culturas estão presentes. Pensando em
como as línguas em contato aparecem (ou não) na educação, vê-se que também na
realidade brasileira os programas de educação bilíngue variam grandemente em função
dos contextos onde se inserem.
A globalização econômica ampliou a mobilidade, aumentou a competitividade no
mercado de trabalho e difundiu as tecnologias de comunicação à distância, ampliando o
acesso à informação para grande parte da população mundial. Banfi e Day (2004)
reportam o crescimento das escolas bilíngues na Argentina, e em sua pesquisa
encontraram cerca de 150 escolas bilíngues, mas poucos estudos sobre as mesmas, em
uma realidade semelhante à brasileira, bem como de outros países da América Latina e
outros continentes. No Brasil, as escolas bilíngues seguem as normas gerais das
autoridades educacionais do país para o currículo português e o currículo da língua
inglesa. Mas se por um lado as demandas sociais pela inserção de outras línguas na escola
se mostrou forte, a mera inserção não caracteriza um programa bilíngue.
Deve-se destacar que a classificação ‘escola bilíngue’ é frequentemente usada
por escolas como uma ferramenta de marketing, inclusive em casos que, sob

um escrutínio mais próximo, podem ser corretamente descritos como escolas
com programas intensivos de língua estrangeira. (BANFI e DAY, 2004, p. 399)

Para ser considerada bilíngue, é necessário que a escola se organize em todos os
aspectos para promover bilingualidade por parte de todos os alunos atendidos, bem como
promover aos alunos acesso a componentes culturais relacionados às línguas, ampliando
suas competências e suas visões de mundo. O currículo deve prever uma carga horária
dedicada ao ensino de cada língua, presente como meio de instrução nas áreas do
conhecimento. O ambiente deve promover o contato com ambas as línguas por meio do
oferecimento de materiais e oportunidades de interação. Os professores precisam ter o
necessário conhecimento do objeto de ensino – línguas – para poder ensiná-la pela
comunicação com os alunos.

Os caminhos do letramento e alfabetização bilingue
Aquisição da língua
O interesse na questão da aquisição de línguas acompanha os estudiosos e os
entusiastas há muitos anos, a ponto de podermos dizer que este interesse se dá desde a
antiguidade. No entanto, há de se reconhecer que, em grande parte, a ênfase nas pesquisas
se concentrava no ensino de línguas e, portanto, em estudos comparativos de diferentes
métodos de ensino. Dessa forma, buscando métodos de ensinos e eficientes, sem focalizar
necessariamente uma habilidade específica, acreditava-se que a aprendizagem resultante
do uso de tais métodos seria naturalmente eficiente (LARSEN-FREEMAN & LONG,
1991).
O foco, no caso, era na própria língua, como uma forma de reconhecer nela as
melhores estratégias de ensino e tais estratégias eram desenvolvidas através da
observação e descrição principalmente da gramática (VASSEUR, 2006). Porém com os
resultados incompletos de tais pesquisas comparativas e com as novas perspectivas da
linguística a partir da década de 1960 e de um crescente debate acerca da natureza da
linguagem e da aquisição e aprendizagem de línguas, o olhar de muitos pesquisadores
passou do processo de ensino de línguas e metodologia para o processo de aprendizagem
sem, no entanto, deixar de lado a questão dos efeitos do ensino de línguas para o processo

de aprendizagem. Tal mudança de ênfase levou a uma maior definição da área que hoje
pode ser chamada de aprendizagem de língua.
No início do século XX, os estudos sobre aquisição de línguas estavam baseados
na psicologia comportamentalista/condutivista de Skinner (1957). No que se refere à
aquisição de LE (língua estrangeira) esta teoria influenciou no sentido de considerar a
língua como produto da repetição, memorização, criação de hábitos, a partir de estímulos
do ambiente – input. Durante muitos anos o ensino de idiomas preocupou-se com os
aspectos formais da língua e pouco com sua aplicação e sua utilidade como um
instrumento de comunicação, informação e aprendizagem.
Neste sentido, a preocupação com a aprendizagem das letras e sílabas nas séries
iniciais era muito grande, pois se acreditava que saber as letras soltas, ou se apropriar de
sons, permitiria ao sujeito, num exercício crescente de aglutinação e combinação destes
elementos isolados, formar frases e textos, para finalmente poder interpretá-los. (Freire,
2004).
Tratava-se da aprendizagem do alfabeto e por isso, até hoje, se utiliza o termo
alfabetização para o ensino inicial da escrita.
A alfabetização e educação bilíngue pressupõe vários conceitos em especial uma
língua dita estrangeira, que é vivida, sem fronteiras precisas, entre uma língua e outra(s),
entre um sentido e outro(s), entre isto e aquilo. É o que explica a mistura entre as línguas,
fato tão comum no dia a dia dos alunos:
Habitar uma língua, seja ela qual for, implica em ser e estar entre línguas, o
que significa entre culturas. Não há uma língua-cultura una, que não seja
atravessada por outras; basta, para reconhecer, lançar um olhar atento à história
de cada língua-cultura. (CORACINI, 2011, p. 19)

Para Coracini (2003), a primeira língua é adquirida inconscientemente, sem que
nos percebamos, enquanto as outras são aprendidas de forma consciente. As outras
línguas, denominadas comumente estrangeiras, são apre(e)ndidas em contextos formais,
já que os aprendizes podem estar ou não em contato direto - ou em situação de imersão com falantes dessas línguas. A aprendizagem de uma segunda língua só é possível,
porque já se teve antes acesso à linguagem através da língua materna, ou seja, nossa

primeira língua. Segundo Melman, remetendo os conceitos de aprendizagem, assim se
posiciona:
Saber uma língua é muito diferente de conhecê-la. Saber uma língua quer dizer
ser falado por ela, que o que ela fala em você se enuncia por sua boca como
destacado a título do “eu”. Conhecer uma língua quer dizer ser capaz de
traduzir mentalmente, a partir da língua que se sabe, a língua que se conhece.
Desde então, não falamos mais do mesmo lugar, nos comunicamos.
(MELMAN, 1992, p. 15)

Compreendendo a língua(gem) e sua aprendizagem/aquisição segundo a visão de
CORACINI (2003), a qual chama a atenção para o caráter multifacetado da língua e do
sujeito. Quando a autora trata da natureza da língua estrangeira, supera a visão de língua
como somente instrumento de comunicação, ou seja, sem considerar seu caráter
constitutivo da realidade social. Não há como negar a complexidade inerente à própria
língua e, consequentemente, à sua aprendizagem/aquisição. Neste sentido, Coracini
corrobora tal argumento quando afirma que:
Falar ou escrever, ler ou ouvir em qualquer língua significa produzir sentido e
isso só se dá a partir da história de cada um, das vozes (experiências, reflexões,
outras leituras, discussões, valores, crenças que, pouco a pouco, vão
construindo e alterando a subjetividade). (CORACINI, 2003, p. 21).

Esta compreensão que considera as variantes individuais evidencia o caráter
complexo da língua e seu processo de aprendizagem/aquisição, fundamental para nosso
estudo.
Em uma perspectiva que vê o sujeito em constante processo de reformulação de
suas posições e sempre em constituição, podemos encarar a aquisição de uma LE como
uma das possibilidades de abertura do vir-a-ser do sujeito e, inclusive, sendo uma das
mais fascinantes formas de se permitir diversos pontos de vista.
Considerações Finais
Dedicamo-nos nesta pesquisa, a investigar as condições de produções das práticas
pedagógicas de professores na língua portuguesa e na língua inglesa, no ensino bilíngue.
Discutindo como o ensino de uma interfere no ensino de outra, identificando de que
maneira ocorre o letramento por meio das práticas docentes e das práticas sócio culturais.

Na escola onde foram realizadas as entrevistas e o trabalho de campo, o
bilinguismo, envolvia duas línguas socialmente valorizadas naquele contexto, onde
aprender uma segunda língua não significou perder a língua materna. Percebemos que as
crianças têm língua portuguesa como língua materna, pois são na maioria brasileiras,
ainda que a língua inglesa tem grande prestígio na escola.
Algumas práticas encontradas em sala de aula, confirmam um modelo de imersão,
como a presença de elementos lúdicos como jogos e brincadeiras em ambos os idiomas,
o reforço no vocabulário e um contexto letrado valorizando as duas línguas. A segunda
língua não é vista como matéria a ser aprendida, mas espera-se que seja adquirida
gradativamente pelas crianças com suas participações em uso.
Consideramos as vantagens cognitivas do desenvolvimento bilíngue a uma
atualização de uma potencialidade do ser humano. Porém, tal construção vai depender da
interação com o meio e da contingencias nas quais essa interação ocorre. Como os valores
e afetos atribuídos pelas crianças às línguas em questão. A língua e cultura estão
intimamente relacionadas, as experiências de troca social e transmissão cultural são
importantes para a construção do conhecimento de mundo.
Tornar o inglês uma língua de circulação nas aulas e na escola é um dos objetivos
dos professores, que por meio de brincadeiras, histórias e outras situações, procuram criar
oportunidades para que as crianças ouçam, falem ou escrevam na segunda língua,
enquanto a aquisição acontece.
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Resumo:
O jornalismo como função social serve para gerar e formar possíveis opiniões. Diante disso, o
modo como o jornalista apresenta as notícias sobre assassinatos, revela muito além do sentido
da escrita. O feminicídio, tipificado como crime hediondo, nas notícias selecionadas para esta
pesquisa, apresentam uma recorrência comum em suas sequências discursivas, a justificação do
crime. À vista dessa romantização dos crimes apresentados, questionam se o feminicídio é um
crime justificável pelo ciúme do ex-cônjuge. Para o desenvolvimento da pesquisa, partimos da
Análise do Discurso de orientação francesa, (ORLANDI, 2009); (FOUCAULT, 1988); da noção
de (in)visibilidade de Voirol (2005) e noções de silenciamento de Orlandi (2007) que nos
possibilita compreender os efeitos de sentidos e de verdade nos textos em análise.
Palavras-chave: Análise do Discurso; Jornalismo; Feminicídio.

Considerações iniciais
A violência contra a mulher nem sempre foi vista como um delito. Em algumas
culturas é comum que atos de violência, como estupros, signifiquem um modo de punição
para mulheres que desonram o nome da família. Contudo, diante dos diversos
movimentos em luta pelos direitos das mulheres, houve uma crescente preocupação com
a saúde das vítimas que sofreram ou sofrem qualquer tipo de violência.
Dentre as conquistas alcançadas pela luta feminista no Brasil, em nove de março
de 2015, houve o sancionamento da Lei 13.1042 (Feminicídio). A partir dessa lei, os
crimes contra as mulheres entraram no rol dos crimes hediondos, ou seja, crimes de
extrema gravidade, inafiançáveis e insuscetíveis de graça, anistia ou indulto.
Mesmo com os avanços, ainda assim, o Brasil ocupa o quinto lugar como o país
mais violento para as mulheres viverem, com uma taxa de 4,8 mortes para 100.000
mulheres. Matam-se mais mulheres no Brasil do que na Síria, que está em guerra civil e
que apresenta uma taxa de 0,4 mortes a cada 100.000 mulheres. Dessa forma, em dez
anos, o número de feminicídios no Brasil passou de 3.937 para 4.762, caracterizando um

aumento de 21% e o assassinato de 13 mulheres por dia em nosso país. Tratando-se de
mulheres negras, o aumento foi de 19,5% de 2003 a 2013. No estado do Rio Grande do
Sul, local de constituição do corpus deste estudo, a violência contra a mulher passou,
entre 2014 e 2015, de 53 para 64 casos de homicídios. Ainda no intervalo de um ano, em
relação às tentativas de feminicídio, os casos aumentaram de 213 para 233. De acordo
com os dados da Secretaria de Segurança Pública (SSP), o Rio Grande do Sul, em 2015,
estava na posição 14ª no ranking nacional, com 284 mortes de mulheres e, atualmente,
ocupa a mesma posição daquele ano.
Este artigo tem como objetivo problematizar o discurso jornalístico, por meio do
modo como o sentimento ciúme é apresentado nas notícias de feminicídio. A escolha do
campo teórico, ou seja, da Análise do Discurso de linha francesa (AD), deve-se ao fato
de possibilitar que se pense nos sentidos como efeitos e no discurso como “um objeto de
investigação que se constitui de conflitos próprios à existência de tudo que tem vida
social” (FERNANDES, 2007, p. 17). Além disso, a AD permite uma reflexão crítica sobre
a produção jornalística, na medida em que o jornalista assume o papel de analista nas
histórias do cotidiano e, para tanto, necessita se desvincular dos padrões valores-notícias,
necessitando de amparo teórico para orientar o seu olhar.
Diante disso, para compreender, os efeitos de verdade na justificação do ciúme
em crimes de feminicídio, a escolha deste período se deve ao sancionamento da Lei do
Feminicídio, em nove de março de 2015, a qual passou a reconhecer como crime
hediondo os assassinatos de mulheres simplesmente por serem mulheres.
As sequências discursivas são oriundas das formações discursivas. Diante disso,
os enunciados retirados das notícias, apontam efeitos de sentidos pré-construído na
sociedade. A importância dessas sequências discursivas, permitem analisar os trechos
principais de uma notícia, não deixando de lado o conjunto, porém permitindo aprofundar
nas questões e pontos essenciais para este estudo.

O discurso no jornalismo
O discurso em si não trata da língua, mas faz compreender os efeitos de sentido
que esta proporciona, ou seja, quem fala, o que diz, para quem fala e o que se significa
nesse processo. O discurso é o percurso, o caminho da palavra, e como a língua não é

transparente, consequentemente o discurso também não será. Este é considerado “o lugar
em que se pode observar a relação entre língua e ideologia” (OLANDI, 2009, p. 17), ou
seja, o modo como a língua irá produzir efeitos para os sujeitos. A ideologia, na
perspectiva da AD, atrela-se a um “esquecimento” de interpretações (ORLANDI, 2009),
produzindo um efeito de evidência e de naturalização, como se o sentido estivesse dado
e sempre presente, tanto na fala quanto na escrita ou, ainda, nas imagens.
Dessa forma, sabe-se que o discurso jornalístico é atravessado por vários outros,
o que vai de encontro ao que afirmam alguns manuais de jornalismo, segundo os quais os
repórteres devem escrever as reportagens, notícias e matérias de modo imparcial e
objetivo. Sabe-se que, de certo modo, essa exigência ignora todo o processo de produção
da notícia, desde o meio em que esse jornalista vive até as condições sociais e históricas
em que está inserido.
É no campo midiático que o cotidiano dos campos sociais ganha
anunciabilidade, transparência e pluralidade para o consumidor, mas essa
visibilidade se dá sob uma forma específica do campo dos media, e não, dos
de origem e é ofertada como verdade absoluta pelos veículos que tentam
vender seus produtos no competitivo mercado do discurso da informação
(ROSA, 2002, p. 3).

O jornalista que escreve a matéria está inserido, então, nessas condições, nesses
modos de produção e de relações sociais que influenciam sua escrita e modificam seu
olhar diante de algum fato. O mito da imparcialidade, consequentemente, é uma das
maiores discussões dentro do jornalismo, uma vez que a imparcialidade costuma ser
atrelada ao jornalista como escritor, indivíduo, desconsiderando-se as condições que este
vivencia e que interferem em seu dizer.
Diante disso, a produção de sentido do discurso jornalístico, quando ocorre a
justificação do feminicídio pelo ciúme constrói verdades, ou seja, efeitos de verdade
(FOUCAULT, 1996), sobre o discurso a partir das inscrições dos sujeitos em dadas
formações discursivas socio-histórica determinadas.

A produção da (in)visibilidade
Essa produção da visibilidade se intensificou com o desenvolvimento das mídias
e das tecnologias, crescendo, assim, as estratégias de exibição de um indivíduo ou de uma

instituição. Para a autora, desde uma simples reunião de empresa até os partidos políticos,
nenhum deles escapa da preocupação de se tornar visível, a fim de fisgar a atenção de seu
público-alvo. Quem não busca por essa atenção ou aparição é apresentado como
inexistente ou invisível.
Com o desenvolvimento das mídias e das tecnologias, o mercado de informações
cresceu, assim como se intensificou a produção da visibilidade, as estratégias de exibição
de um indivíduo ou de uma instituição. Quem não busca por essa atenção ou aparição é
apresentado como inexistente ou invisível. Para Aubert e Haroche (2013, p. 13) a noção
de invisibilidade é aproximada à de inexistência em nossa sociedade, porque “o invisível
tende a significar o insignificante, e, mais, o inexistente”. Enquanto, no século XIX, a
intimidade não poderia ser mostrada por questões de valores familiares, atualmente, para
ser visto e reconhecido, é preciso expor-se, pois, caso isso não aconteça, o indivíduo
torna-se invisível à sociedade. Essa visibilidade tirânica faz com que as pessoas sejam
julgadas pela quantidade de imagens, vídeos e textos que produzem, assim
impulsionando-as a exibi-los frequentemente.
As autoras colocam ainda que esses efeitos da exigência da visibilidade buscam
uma extensão do eu “exterior” e uma redução do eu “interior”, o que resulta sempre em
tornar-se público, de encontro com o medo da invisibilidade, o que dialoga com o
pensamento de Voirol (2002, p. 97, tradução nossa)1, para quem “o sentido do eu é então
menos constrangido pelo universo de experiências imediatas do que nutrido por múltiplas
formas simbólicas mediatizadas.” Essa forma de visibilidade possibilita, também, que
indivíduos independentes possam interagir com outros indivíduos e, assim, criar pontos
de vista diferentes.
Também é necessário conceber a cena mediática como um espaço onde os
atores podem deixar a invisibilidade e existir aos olhos dos outros sem
realmente entrar em contato com eles. Assim, eles podem afirmar seu ponto de
vista, suas orientações normativas, suas preferências culturais, em uma cena
de relações indiretas onde eles sabem que existem para outros (VOIROL, 2005,
p. 99, tradução nossa)2.

Do original: “Et le sens de soi est alors moins contraint par l’univers d’expériences immédiat et davantage
nourri par de multiples formes symboliques médiatisés”
2
Do original: “C’est donc aussi qu’il faut concevoir la scène médiatisée comme un espace où les acteurs
peuvent sortir de l’invisibilité et exister aux yeux des autres sans entrer concrètement em contact avec eux.
1

Os indivíduos que não participam da visibilidade midiatizada, como afirmado
anteriormente, tornam-se invisíveis e permanecem à margem da atenção pública. Logo, a
cena da visibilidade tanto exclui como inclui, e os meios de comunicação são a porta de
entrada para demostrar como fazer e como ver, tornando-se assim uma dimensão pública
para canalizar, redimensionar, selecionar, identificar as ações e os enunciados.
Em consonância com a teoria do gatekeeper, os profissionais da informação detêm
o poder de escolha do que será noticiado, embora, devido às condições de produção em
que vivem – critérios econômicos, sociais e de trabalho – estejam expostos a muitas
formas de influências sobre como trazer essa informação, que criam uma esfera de
padronização da informação.
pois as mídias da comunicação canalizam, em grande parte, o acesso à cena de
visibilidade e procedem a uma seleção do que é digno de cobertura da mídia. Ao
mesmo tempo em que participam da constituição das categorias a partir das quais
uma experiência comum toma forma, elas impõem formas padronizadas de
representação em que atores e enunciados devem estar inscritos para aparecer.
Mas elas também ajudam a delimitar o espectro da visibilidade mediática
excluindo o que não é digno de atenção pública (VOIROL, 2005, p. 107,
tradução nossa)3.

Assim, a luta pela visibilidade ocupa espaço central e as de grupos sociais são
exemplos disso, não somente querendo o reconhecimento na mídia, mas também da
opinião pública, por conseguinte, inserindo-se no poder político que a mídia oferece para,
assim, tornarem-se mais visíveis.
No jornalismo, a visibilidade é construída por meio da produção jornalística,
enquanto ação coletiva. Hierarquicamente, os donos do veículo de comunicação ou
editores detêm a autoridade máxima de escolher o que fica e o que sai da redação. Além
disso, o jornalista vivencia diversas situações que podem mudar seu olhar para a
informação e, com isso, o resultado nas mídias.

Ainsi peuventils peuvent faire valoir leur point de vue, leurs orientations normatives, leurs préférences
culturelles, sur une scène de relation indirectes où ils savent qu’ils existent pour autrui.”
3
Do original: “Car les médias de communication canalisent en grande partie l’accès à la scène de visibilité
et procèdent à une sélection de ce qui est digne de médiatisation. En même temps qu’ils participent à la
constitution des catégories partir desquelles prend forme une expérience commune, ils imposent des formes
standardisées de représentation dans lesquelles les acteurs et les énoncés doivent s’inscrire pour
apparaître. Mais ils contribuent également à délimiter le spectre de la visibilité médiatisée e excluant ce
qui ne leur est pas digne d’attention publique.”

Ciúme, a arma branca para o crime
A primeira notícia analisada, do dia 3 de fevereiro de 2015, publicada no portal
do jornal NH (Novo Hamburgo), antes do sancionamento da Lei nº 13.104 (Feminicídio),
é intitulada,

Figura 1 - Sequência discursiva 1 e 2

Fonte: Recorte do texto
(SD 1) Ciúme seria o motivo da morte de mulher em Campo Bom (NH,
3/2/2015).
(SD 2) Ciúmes e fim de um romance mais uma vez seriam os motivos para
um crime passional (NH, 3/02/2015).

Uma primeira leitura que se faz desta manchete, principalmente a partir de SD1,
seria que a mulher teria sentido ciúme a ponto de morrer, ou seja, ela morreu de ciúme,
logo o ciúme seria o motivo da morte. Diante desse fato, a manchete não revela quem a
matou e como a matou. A SD2 apresenta o crime como sendo passional, ou seja, como o
crime cometido por paixão e sentimento de posse nas relações conjugais, mantidas na
sociedade patriarcal. O senso comum, em casos de feminicídio, é reforçado pelo
jornalismo de acordo com a historicidade da naturalização da violência contra a mulher
no país. Esse pré-construído é trazido quando noticiado o feminicídio e percebe-se que o
discurso jornalístico o naturaliza ao dizer que foi mais uma vez, mais um crime passional.
Dessa forma, o artigo indefinido “um” pode se referir ao crime em questão, mas
também a qualquer outro caso de feminicídio. A expressão “mais uma vez” também se
destaca na SD2 e refere-se ao fato de que o acusado havia tentando matar a mulher no
ano anterior, por não aceitar o fim da relação, e era considerado foragido desde então. O
efeito de sentido que aqui é produzido considera que o ciúme é o motivo principal desse

crime, como já foi o motivo de outros casos de feminicídio, pois a notícia mostra que
além do ciúme, o fim da relação seriam os motivos para a morte dessa mulher.
São esses já-ditos, de cunho patriarcal e machista, que, muitas vezes, o jornalismo
ajuda a manter, na medida em que apresenta o feminicídio, um crime contra a condição
de gênero, por meio de termos como “crime passional”, motivado pelo “fim de um
romance” e não como crime movido por ódio. A manchete também não chama quem
cometeu esse ato de suspeito e nem de acusado. Com isso, é naturalizado desde jovens,
como mulheres e homens são construídos socialmente e nas pequenas práticas até as
maiores atrocidades que um ser humano pode cometer.
O mesmo caso também se repete na notícia do dia 19 de outubro de 2015,
veiculada no O Pioneiro, intitulada,

Figura 2. Sequência discursiva 3 e 4

Fonte: Recorte do texto

(SD 3) Homem que matou a esposa em São Francisco de Paula alega ciúmes
à polícia (O Pioneiro, 19/10/2015).

É possível perceber, na atenuação do dizer, “homem que matou a esposa”, ato que
deveria ser nomeado feminicídio, um eufemismo, figura de linguagem que atua como
suavização do dizer e como forma de tirar a responsabilidade do acusado. A manchete
deixa explícito que, como nas notícias anteriormente apresentadas, o ciúme foi a

motivação do crime, alegação do suspeito que é acatada e reproduzida pelo jornalista. Na
última linha do primeiro parágrafo, lê-se:
(SD 4) Em depoimento à polícia, o homem que matou a esposa em São
Francisco de Paula alegou ciúmes e que a intenção não era assassinar a mulher.
Moacir José Rozza, 54 anos foi preso em flagrante neste domingo pelo
feminicídio de Beloni Teresinha de Moura, 37 (O Pioneiro, 19/10/2015).

O verbo alegar, como mencionado, remete ao discurso jurídico, o qual serve para
citar e justificar ou fundamentar qualquer pretensão, podendo também reduzir a pena do
réu, pois este confessa o crime, ou seja, demostra arrependimento. Diante desse caso, o
jornal dá voz para o acusado tentar alegar ciúme como motivo, pois perdeu a razão de si,
não podendo responder pelas suas atitudes, ou seja, supostamente matou a mulher sem
pensar e sem querer, como ocorre em outras notícias analisadas.
Outra ocorrência nos enunciados, para os quais o discurso jornalístico dá espaço,
foi a argumentação dos assassinos sobre o caso: “alega ciúme” e “alega legítima defesa”;
essas argumentações pressupõe que a vítima, de algum modo, teria participação na sua
morte. Contudo, quando o jornalista decidiu escrever “alegar” e não “dizer”, ali é inserida
a posição de quem escreve principalmente no último enunciado, “alega legítima defesa”,
simplesmente poderia não ser escrito, pois a notícia de feminicídio deveria servir para
falar sobre a morte da mulher e não sobre o que o réu alega.
Sendo assim, sabendo que o silenciamento se caracteriza por se falar de x para não
dizer y, ao analisar os fatos noticiados, até aqui apresentados, questões surgem: o que a
insistência em dizer que o motivo do crime foi ciúme silencia? O que poderia ser dito em
vez disso e não foi? Por que é tão importante na notícia apontar a suposta causa? A
semelhança entre as notícias é o motivo do crime, o ciúme, essa dominação masculina
que, segundo Bourdieu (1998), não precisa de justificativa no âmbito social: “A ordem
social funciona como uma imensa máquina simbólica, tendendo a ratificar a dominação
masculina” (BOURDIEU, 1998, p.15), por meio do patriarcado e inserida nas relações de
poder que, muitas vezes, não se percebe que existem.
Essa justificação, de ciúmes, traição ou não aceitação do final do relacionamento,
configura-se em crime passional e é comum nesses casos, de crime contra as mulheres.
Sendo assim, essa forma de justificação desses crimes, como alegar ciúme e legítima

defesa, desqualifica o feminicídio e possibilita a redução da pena dos assassinos. Ao
mesmo tempo, nas notícias, enfraquece o peso simbólico de um crime contra a condição
feminina.

Considerações Finais
Ao analisar como o jornalismo ajuda a reafirmar os pré-construídos ou os já ditos,
percebeu-se o poder que a imprensa possui, principalmente pelo fato de o jornalismo
apontar para o mesmo modo como eram escritos os folhetins, títulos feitos para chamariz
do leitor. Ao problematizar esse discurso jornalístico, problematiza-se também a
construção social da imagem da vítima.
Os crimes cometidos são justificados pelo ciúme, e o discurso jornalístico nesse
caso, reforça o estereótipo, socialmente construído, de que as mulheres são assassinadas
por buscarem a separação e não quererem mais se relacionar com seu cônjuge,
justificando-se a morte das mulheres, o feminicídio.
Trata-se assim de problematizar o próprio processo de construção social da
violência, em particular por uma invisibilidade que permanece na mesma medida em que
se dá visibilidade à violência, quando esta é construída como fenômeno particular
(SARTI, 2009).
Assim, esses textos analisados, meras vítimas de circunstâncias, ou seja, nasceram
mulheres, vítimas denominadas frágeis e com o futuro traçado, de que se romperem
padrões, alguém poderá feri-las.
Diante disso, a (in)visibilidade dessas vítimas nos jornais mostrou que os corpos
são feridos, sem identificação e de certo modo, colaboram para um imaginário social
construído sobre a mulher e sobre o crime de feminicídio, já que o famoso “matou por
amor”, dos clássicos literários, não mudou na prática do jornalismo. Os efeitos de verdade
sobre a justificação do feminicídio pela ciúme controi a reafirmação dos já-ditos, e o
silenciamento quando a matéria é usada para noticiar quem era o agressor, construindo
uma imagem social dessas vítimas, de passíveis a total forma de controle social e do
poder, principalmente, da imprensa.
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A (DES)ORDEM DO DISCURSO POLÍTICO NO BRASIL:
OS CENÁRIOS DOS IMPEACHMENTS DE COLLOR E
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Resumo:
Esta pesquisa objetiva analisar a produção dos discursos que circularam na mídia digital sobre
os impeachments dos presidentes brasileiros Fernando Collor de Melo, em 1992, e da presidente
Dilma Rousseff, em 2016. Com base na Análise do Discurso, tendo como eixo o método
arqueológico de Michel Foucault, propomo-nos analisar os discursos da mídia corporativa, a
saber a Folha de São Paulo, e da mídia alternativa, como a página Mídia Ninja, na rede social
Facebook, sobre o acontecimento político impeachment. Nessa perspectiva, o discurso é
fundante: as coisas não preexistem às palavras, são, antes, os discursos que produzem as coisas,
as verdades de certo momento histórico. Que tipo de verdades os discursos produzem,
historicamente? Perguntas como essa pululam na urgência dessa pesquisa.
Palavras-chave: Discurso político; Mídias digitais; Impeachment.

Palavras iniciais

O que você diz tem ressonância,
o que silencia tem um eco
de um jeito ou de outro político.
Wislawa Szymborska. Filhos da Pátria.

A produção e circulação de discursos em tempos de sociedade do espetáculo, em
que a internet encurta caminhos, divulga notícias em tempo real (pois ela tem o poder de
produzir e fazer circular sentidos no mundo todo, no momento em que foram produzidos
e, também, de armazená-los e mantê-los acessíveis, mesmo se tratando de sentidos
produzidos há anos, há séculos), instiga-nos a observar os enunciados, os dizeres, os
discursos que circulam na mídia eletrônica sobre a política brasileira. Optamos por
analisar o discurso da/na mídia, especialmente, a mídia eletrônica, a qual vem ocupando
grande espaço na sociedade brasileira e, por ser assim, vem transformando o modo como
os sentidos ecoam, o que, a nosso ver, justifica esta pesquisa. Embasados na ótica
foucaultiana, o estudo sobre os conceitos de discurso, sujeito, história, arquivo,
acontecimento e dispositivo será fundamental para a constituição desta pesquisa.

Propomo-nos analisar os discursos da mídia corporativa, a saber, a Folha de São
Paulo, e da mídia alternativa, como a página Mídia Ninja, na rede social Facebook, e a
produção de memes sobre o acontecimento político impeachment. No que diz respeito ao
corpus, interessa-nos compreender, teórica e epistemologicamente, o modo como a mídia
- instância de produção e circulação de discursos -, refere-se ao campo político, em
tempos de sociedade do espetáculo; analisaremos a memória histórica que se mantém –
renovada – nos discursos midiáticos sobre os impeachments, acontecimentos políticos do
final do século XX e início do século XXI.
Observaremos, na ordem do discurso político, se determinados enunciados que
foram recorrentes e circularam na mídia na época do impeachment do então presidente
brasileiro, Fernando Collor de Melo, época em que não havia redes sociais, reaparecem
no momento do impeachment da presidente Dilma Rousseff. Notamos que as notícias
sobre os impeachments mobilizam sentidos pertencentes a formações discursivas
distintas, portanto, investigaremos se os enunciados emergem como uma memória nas
reportagens que falam do impeachment de Dilma, que tipos de enunciados são esses,
como funciona essa memória, que tipos de efeitos eles produzem, principalmente, sobre
golpe e impeachment. Analisaremos, especialmente, duas formações discursivas
dominantes e antagônicas que constituíram esses acontecimentos discursivos, em
diferentes momentos históricos, no Brasil, a saber, os sentidos que denominam o
impeachment como golpe (2016) e os sentidos que o ligam ao fim da corrupção (1992;
2016).

Arquegenealogia foucaultiana: norte teórico
Nossa pesquisa tem como norte os pressupostos da Análise do Discurso, com base
no eixo metodológico de Michel Foucault. A Análise do Discurso instaurou, no fio que
envolve o desenrolar dos paradigmas na história, o pensamento sobre as incertezas, sobre
os furos, sobre os silêncios, sobre o equívoco, o heterogêneo, o feito (im)perfeito. Nessa
perspectiva, o discurso é fundante: as coisas não preexistem às palavras, são, antes, os
discursos que produzem as coisas, as verdades de certo momento histórico. A busca pelo
sentido, a busca pelos discursos foi o que instigou Foucault a tentar entender uma
incógnita: quem somos nós hoje? Que tipo de verdades os discursos produzem,

historicamente? São essas perguntas que também pululam na urgência dessa pesquisa. A
voz de Gregolin (2003, 2004, 2011, 2016) perpassará os fios discursivos da pesquisa que
se desenvolverá, embasando nossas análises. A mídia corporativa e a mídia alternativa
constituem nosso corpus de análise, lugar onde foram divulgadas notícias e circularam
sentidos pertencentes a várias formações discursivas.
Consideramos pertinente olhar para a mídia como um dispositivo, conceito
foucaultiano que envolve um conjunto heterogêneo de relações que se conectam
historicamente entre linhas de estratificação e linhas de atualização, que engloba
discursos variados, enunciados científicos, instituições, organizações arquitetônicas,
entre outros. “O dispositivo é a rede que se pode tecer entre estes elementos”
(FOUCAULT, 2000, p. 244). Para refletir sobre essa questão, é necessário entender
enunciado não como uma organização de palavras, mas sim, conforme Foucault (2009,
p. 98), “[...] é que ele não é em si mesmo uma unidade, mas sim uma função que cruza
um domínio de estruturas e de unidades possíveis e que faz com que apareçam, com
conteúdos concretos, no tempo e no espaço”. Para o autor, discurso, enunciado e
acontecimento estão interligados. O discurso, na concepção foucaultiana, corresponde a
um conjunto de enunciados que têm as mesmas regras de funcionamento. O enunciado,
que é sempre um acontecimento, tem um caráter material e não se restringe a estruturas
linguísticas, pois está relacionado a estratégias sociais e políticas. É importante dizer que,
pela lente da linguagem, não acreditamos que se possa aplicar Foucault a objetos de
investigação: lemos Foucault para compreender a constituição do discurso, categoria
central do seu pensamento, e então, refletirmos sobre a criação de verdades nas redes
sociais. E um conceito fundamental para esta pesquisa é o de acontecimento.
Como objetivamos analisar por que a mídia construiu determinados enunciados
sobre o impeachment de Collor e de Dilma e não outros, temos de partir de uma ideia
basilar de Foucault (2009), a de que não há uma continuidade linear entre os fatos
históricos, ou seja, o modo como o impeachment de Dilma foi/está sendo discursivizado
não é uma continuação do modo como o de Collor o foi, pois o acontecimento político
pode ter as mesmas características de funcionamento mas o acontecimento discursivo não
se repete, sempre é outro, com novos sentidos.

Entre a língua que define o sistema de construção das frases possíveis e o
corpus que recolhe passivamente as palavras pronunciadas, o arquivo define
um nível particular: o de uma prática que faz surgir uma multiplicidade de
enunciados como tantos acontecimentos regulares, como tantas coisas
oferecidas ao tratamento e à manipulação. [...] Entre a tradição e o
esquecimento, ele faz apareceram as regras de uma prática que permite aos
enunciados subsistirem e, ao mesmo tempo, se modificarem regularmente. É
o sistema geral da formação e da transformação dos enunciados.
(FOUCAULT, 2009, p. 147).

Constituição do corpus
Como metodologia para a realização desta pesquisa, recorreremos ao que Foucault
batizou de “arqueologia” (2009, p. 153). Segundo o autor, esse método não se pretende
nem formalizador, nem interpretativo (idem). A arqueologia tem como problema “definir
os discursos em sua especificidade; mostrar em que sentido o jogo das regras que utilizam
é irredutível a qualquer outro; segui-los ao longo de suas arestas exteriores para melhor
salientá-los” (FOUCAULT, 2009, p. 157). A Arqueologia do saber é uma obra que
apresenta reflexões sobre a história, é obra que reconhece, reivindica e reverbera a
historicidade das relações sincrônicas, sem cair na tentação de imobilizar o tempo.
(PIOVEZANI, 2007). Para propor a “arqueologia”, Foucault elaborou o conceito de
arquivo, entendido por ele como o grande conjunto de discursos que aparecem num certo
momento, e que responde a um sistema de enunciabilidade. Esse sistema depende do que
pode ser enunciado em cada momento sócio-histórico. Segundo o autor, “o arquivo é, de
início, a lei do que pode ser dito, o sistema que rege o aparecimento dos enunciados como
acontecimentos singulares.” (FOUCAULT, 2009, p. 147). Será fundamental para nossa
pesquisa considerar alguns questionamentos para entender como a mídia discursiviza os
impeachments: como é noticiado o impeachment de Collor? Quais adjetivos se referem
ao impeachment, em 1992? Quais sentidos são silenciados e quais apagados, quando do
impeachment de Dilma Rousseff, em 2016?
A partir disso, entendemos que a mídia funciona como um dispositivo que tem o
poder de dizer e, com isso, cria sentidos com efeito de verdade sobre determinados
assuntos, evidencia alguns e silencia outros, num movimento sem fim e, a cada momento
histórico, atualiza-se com outros dizeres. Os movimentos discursivos do jornal Folha de
São Paulo e da página do Facebook Mídia Ninja produzem efeitos que nos interessam,
pois considerando que a história é constituída nas descontinuidades dos acontecimentos,

a nossa proposta é interpretar o corpus como documento histórico – melhor dizendo,
como monumento histórico - em que pretendemos ler a memória histórica que se mantém
– renovada – no discurso, no arquivo discursivo. No momento do impeachment de Collor,
em 1992, circularam na mídia sentidos de vitória da democracia; em relação ao
impeachment de Dilma, em 2016, o impeachment foi discursivizado como golpe político.
Tais sentidos não são unanimidade, entretanto, o dispositivo midiático, ao colocá-los em
cena, permite que eles sejam, por um momento, verdades. Nosso primeiro recorte será
buscar os discursos que circularam na mídia, nos anos de 1992 e 2016 sobre o
acontecimento impeachment. Assim como aponta Foucault, longe de buscar,
ilusoriamente, a verdade, esta pesquisa busca descrever o que a mídia constrói como
discurso de verdade, em determinado contexto sócio-histórico.
Considerando que nossa pesquisa – iniciada neste ano de 2018 - está em fase
inicial, as análises estão em processo de constituição e em (per)curso, mas já apontam
alguns indícios de como a mídia colocou em discurso o acontecimento impeachment,
como podemos observar pelos dois recortes abaixo:

Figura 1 - 30/12/1992

Chamamos a atenção para o modo como o impeachment de Collor foi noticiado
pela/na primeira página da Folha de São Paulo, isto é, num espaço circunscrito por
notícias cujos sentidos são de dor, de morte e de dívida (IPVA). Importante destacar que
o governo de Fernando Collor de Melo roubou o país, confiscou o dinheiro da poupança
dos brasileiros. Além disso, o então presidente foi acusado de participar de esquemas de
corrupção, entre outros desvios de dinheiro público. Esse contexto histórico-político,
principalmente, com as manifestações populares exigindo o impeachment, fez circular
discursos de violação aos direitos do povo, como também aconteceu com o assassinato
da atriz; por isso, uma notícia pode circular ao lado da outra, reforçando o cenário de
terror e barbárie que não pode ficar impune. O impeachment aparece, portanto, como uma
manifestação da justiça, da lei, da luta pela democracia

Figura 2 - Dilma é afastada: o Golpe avança

Fonte: Mídia Ninja

Em 2016, no entanto, o contexto sócio-político era muito diferente daquele de
1992. Dilma Rousseff foi acusada, sem provas, de cometer “pedaladas fiscais”, discurso
que deu início ao processo que a destituiu do lugar de presidenta da República. Esse
discurso foi ganhando vozes que ecoaram na mídia corporativa com sentidos que
afirmavam o processo de impeachment como legítimo e necessário. Todavia, a mídia
alternativa não reforçou este sentido e produziu o discurso sobre o golpe que a democracia
brasileira sofreu. A foto da então presidenta, em preto e branco, produz sentido de uma
mulher abatida, que, mesmo diante de um microfone, foi silenciada pelo golpe (im)posto.
Na legenda da foto, lemos “Dilma é afastada”, em oposição à manchete da Folha de São
Paulo que trazia “julgamento” e renúncia de Collor”.
Com Foucault, indagamos: por que apareceu esse enunciado e não outro em seu
lugar? Por que “afastada” e “renúncia”? É isso que pretendemos compreender ao longo
desta pesquisa.

Palavras (in)finitas
A mídia corporativa mostra ressonâncias ao sentido de impeachment como um
processo necessário, tanto em relação ao impeachment de Collor, como em relação ao
impeachment de Dilma. Tal processo político é visto, nas divulgações da Folha de São
Paulo, como uma defesa à democracia já que os presidenciáveis foram acusados de
cometer crime de responsabilidade, em ambos os casos. A mídia alternativa põe em cena
dissonâncias em relação ao processo de impeachment de Dilma, em 2016, e sentidos de

golpe aparecem em lugar de destaque para adjetivar o processo político que depôs a
presidenta Dilma do cargo.
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Resumo:
Este trabalho objetiva analisar o discurso da educação inclusiva, através de um relatório de uma
aluna com deficiência auditiva que estuda o 7º ano, em uma escola de rede básica no interior do
RN, especificamente na cidade de Pau dos Ferros, desse modo, procuramos averiguar as técnicas
disciplinares utilizadas pelos docentes desta instituição para a produção dos efeitos de sentidos,
ligados a inclusão dessa discente na instituição escolar. Como embasamento teórico utilizamos
a Análise do Discurso de Vertente francesa, mais precisamente o método genealógico de Michael
Foucault (1979), para entender como as relações de poder-saber são capazes de manipular e
disciplinar os corpos. Assim, observamos através do discurso pedagógico que a instituição
escolar com o apoio dos professores e familiares são responsáveis pela rede de sentido que
promovem efeitos de igualdade na educação inclusiva para os alunos com deficiência.
Palavras-chave: Educação Inclusiva; Sujeito; Poder.

Considerações iniciais
A Análise do Discurso de vertente francesa é um campo de estudo que se preocupa
em relacionar o discurso aos elementos linguísticos e as condições de produção. Desse
modo, o contexto social e histórico faz emergir discursos que abordam a inclusão das
pessoas com deficiência na sociedade.
Podemos enfatizar que o percurso histórico dos sujeitos com deficiência não se
deu de modo linear e homogêneo. Na idade antiga e média, houve várias formas de
segregação com o corpo, que ao apresentar anomalias físicas ou cognitivas, era rejeitado,
explorado, abandonado, julgados como possuidores de maus espíritos, e muitas vezes
jogados nos rios e montanhas.
No entanto, os sujeitos com deficiência já não são mais submetidos à essas práticas
de segregação, visto que, vivenciamos um período em que as estratégias da biopolítica,
ou seja, as políticas públicas inclusivas, de apoio aos sujeitos com deficiência, órgãos de

fomentos, APAE, etc, utilizam diferentes estratégias para incluir esses sujeitos no
trabalho, lazer, educação, cultura, transporte e etc., e em decorrência disso, delimitamos
a temática deste trabalho voltada para a educação inclusiva, já que muitas alterações
curriculares têm ocorrido na educação básica e no ensino superior, interferindo
diretamente nas estratégias de ensino nas diversas esferas sociais.
Com isso, este artigo objetiva analisar, na ordem da educação inclusiva,
enunciados de um relatório, observando as técnicas disciplinares, para a construção dos
efeitos de sentidos ligados a inclusão de uma aluna com deficiência na escola.
Assim, coletamos o corpus para a produção deste trabalho em uma escola situada
na cidade de Pau dos Ferros-RN, a qual conta com a participação de 24 alunos com
deficiência. Com a permissão da gestão escolar, selecionamos diversos relatórios de
alunos com deficiência, dos quais delimitamos apenas um para análise, referente ao ano
de 2017, sendo de uma aluna com deficiência auditiva, matriculada no 7º ano, a qual
manteremos a sua identidade em sigilo.
Cabe enfatizar que optamos por analisar o discurso da educação inclusiva por ser
uma temática de grande relevância social e acadêmica, pois, é por meio da instituição
escolar, com o apoio das estratégias do governo, e das técnicas utilizadas pelos
professores de atendimento especial ou regular, que esses discentes podem aprender,
sempre que possível mesmo perante algumas dificuldades.
Para tanto, recorremos à teoria da Análise do discurso de linha francesa, já que é
por meio do discurso que os acontecimentos materializam-se e tornam-se suscetíveis as
possibilidades de efeitos de sentidos. Com isso, apresentamos os pressupostos de Michel
Foucault, enfatizando a definição do poder soberano, o poder disciplinar e as estratégias
da biopolítica para que pudéssemos compreender que o poder-saber sempre esteve
presente nas relações humanas, os quais serão discutidos no tópico a seguir.

O Poder-saber na teoria Foucaultiana
O filósofo Michel Foucault (1970), apresentou uma nova roupagem para a
definição do poder, que até no período clássico era considerado como um monopólio
atribuído ao Estado, passando a investigar esta categoria não a partir no domínio instituído
e estruturado, mas com base nos “micro-poderes” distribuídos em diferentes segmentos

sociais, buscando compreender e associar novas formas de poder e em relação aos
saberes.
Cabe ressaltar que o Estado não detém a origem de todo o poder social, e que os
poderes não estão inseridos em instituições determinadas na sociedade, mas estão
entrelaçados numa teia de mecanismos que está arraigado em todos os lugares, e que
perpassa pelas diversas classes sociais seja as mais elevadas como também as periféricas,
numa relação entre forças humanas que disciplina e controla as pessoas.
Nessa acepção, Foucault em sua obra Vigiar e punir (1987) apresenta o poder em
suas diferentes vertentes. Inicialmente aborda o poder soberano, cujo fundamento era
castigar os indivíduos com a morte, marcando a era dos suplícios sobre o corpo. Em
seguida analisa o poder disciplinar que utiliza a punição e a vigilância para a
disciplinarização do indivíduo e logo mais o biopoder que incide sobre a gestão da vida.
A relação de poder na soberania mostra as vontades de quem domina e as técnicas
de submissão para os dominados. “O suplício correlaciona o tipo de ferimento físico, a
qualidade, a intensidade, o tempo dos sofrimentos com a gravidade do crime, a pessoa do
criminoso, o nível social de suas vítimas” (FOUCAULT, 1987, p. 34).
Desse modo, observamos que essa técnica dava absoluto poder a soberania para
controlar os seus súditos, decidindo o modo de como eles poderiam viver ou morrer. É
importante ressaltar que o sistema jurídico surgiu no ocidente, o qual foi elaborado a
pedido e em benefício ao rei. Segundo Foucault (2005, p. 30) “o direito foi um dos
instrumentos técnicos constitutivos do poder monárquico, autoritário, administrativo e,
finalmente, absoluto”.
Assim, percebemos que a teoria política dava ao rei a legitimidade de administrar
suas terras, controlar a economia do Estado e seus povos. Diante disso, “o soberano não
precisava medir esforços, mesmo diante da crueldade ou da trapaça, se o que estiver em
jogo for a integridade nacional e o bem do seu povo” (MAQUIAVEL, 1996)
Nessa perspectiva, o corpo passa a ser vigiado, correndo o risco de sofrer as mais
variadas formas de castigos, como: humilhado, torturado, e depois de morto queimado
pelo fogo. Perante a esfera de ostentação do poder na soberania, Foucault afirma que:
O suplício tem então uma função jurídico-política. É um cerimonial para
reconstruir a soberania lesada por um instante. Ele a restaura manifestando-a

em todo o seu brilho. A execução pública, por mais rápida e cotidiana que seja
se insere em toda a série de grandes rituais do poder eclipsado e restaurado [...]
sua finalidade é menos de estabelecer um equilíbrio que de fazer funcionar, até
um extremo, a dissimetria entre o súdito que ousou violar a lei e o soberano
todo poderoso que faz valer sua força. (FOUCAULT, 1987, p. 46)

Diante dessa ressalva, observamos que o delinquente ao ser penalizado, o seu
castigo deveria ser exposto em praça pública para que as pessoas pudessem assistir de
perto ao espetáculo, mostrando a força e a vingança do soberano sobre o corpo daqueles
indivíduos que praticassem algum crime ou ousasse desviar as suas ordens e condutas.
Sendo que este tipo de execução estava em consolidação com as teorias jurídicas.
No entanto, com o passar dos anos os juristas, humanistas, iluministas e dentre
outros manifestantes, protestaram contra as práticas de suplício, passando a reivindicar
que o corpo fosse adestrado de outra maneira, fazendo surgir novas teorias do direito.
Assim, entre o final do século XVIII e inicio do século XIX surge o poder
disciplinar que é capaz de regular e controlar o corpo sem a necessidade dos suplícios e
espetáculos de execução pública. Nesse sentido, Foucault (2010) investiga os dispositivos
do poder nas instituições como: hospitais, prisão e escola, dentre outras, tendo vista que
estes ambientes eram instituições que tinham por princípio o disciplinamento das
condutas dos sujeitos, por meio de técnicas e táticas específicas. Para este filósofo:
A disciplina é um tipo de poder, uma modalidade para exercê-lo que comporta
todo um conjunto de instrumentos, de técnicas, de procedimentos, de níveis de
aplicação, de alvos; ela é uma ‘física’ ou uma ‘anatomia’ do poder, uma
tecnologia. (FOUCAULT, 2010, p. 203)

Podemos observar que o corpo ao ser docilizado pelo poder disciplinar já não é mais
alvo dos suplícios, mas perpassado por várias técnicas de disciplinamento de suas
condutas, gestos, suas atividades, vida cotidiana e aprendizagem, sendo que as
instituições funcionam como aparelhos de poder-saber para a docilização do corpo de
modo individual e restrito, em vista disso, houve uma descentralização do poder atribuído
ao rei. Desse modo, Foucault (2010b p. 13-16) enfatiza que “[...] desapareceu o corpo
supliciado, esquartejado, amputado, marcado simbolicamente no rosto ou no ombro,
exposto vivo ou morto, dado como espetáculo”.
Nesse sentido, observamos que o poder disciplinar está ligado ao biopoder o qual
envolve as estratégias do governo para gerenciar a vida, do qual faz parte o poder

disciplinar e a biopolitica, visando normalizar e regulamentar a vida da população por
meio de estratégias de controle. Dentre elas destacam-se as campanhas de prevenção de
doenças, acidentes, e tudo que coloque a vida em risco.
Segundo Foucault o Estado teria que melhorar a vida da população, aumentar a
sua riqueza, expectativa de vida, saúde e etc. utilizando campanhas e dentre outras
técnicas que permitirão aumentar as taxas de natalidade. “A população aparece,
portanto, mais como fim e instrumento do governo que como força do soberano; a
população aparece como sujeito de necessidades” (FOUCAULT, 2007, p.289).
Nessa perspectiva constatamos que o corpo humano, quer que seja no individual
ou coletivo, passa a ser governado e regulado pelo Estado e por vários dispositivos do
poder, que tem como intuito “fazer viver” ao contrario de “deixar morrer”. Desse modo,
a sociedade passa a ser controlada em conjunto por meio do estado que quantificava o
número de nascimento das crianças, natalidade, mortalidade, migração e criminalidade.
Também havia o interesse em observar outros segmentos da sociedade, tais como o
saneamento nas maiores cidades, a ocorrência das doenças contagiosas e do racismo de
estado. Com isso se fez necessário à produção de vários saberes.
A exemplo disso temos o saber da medicina social, que sendo uma das estratégias
do biopoder, envolve o corpo e o saber da medicina no campo político. Na Alemanha
havia uma ciência do estado que segundo Foucault (2007), se desenvolveu a partir da
estagnação e o não desenvolvimento da economia deste país após a guerra dos anos 30,
que impulsionou os burgueses a oferecer seus homens, suas capacidades e seus recursos
a organização do estado e isso favoreceu o monitoramento e o controle das doenças.
Na França surgiu uma medicina urbana que se preocupava com as doenças
epidêmicas, as condições de moradia e saúde dos indivíduos. Na Inglaterra havia a
medicina do trabalho que tinha como objetivo controlar a saúde e o corpo das classes
mais pobres “para torná-los aptos no trabalho e menos perigosos às classes mais ricas”
(FOUCAULT, 2007, p. 97).
É pertinente destacar que existem outras infinidades desses saberes que passam a
governar e controlar os sujeitos, com o intuito de promover saúde, acessibilidade na
escola, trabalho e lazer. Nesta pesquisa, o nosso foco é o saber pedagógico, o qual
analisamos o discurso da educação inclusiva por meio de um relatório, para que possamos

compreender como se dá as estratégias disciplinares para a inclusão dos sujeitos com
deficiência na instituição escolar.

Análise do corpus
O relatório a ser analisado, de caráter descritivo, foi produzido no mês de maio de
2017, por um professor da sala de atendimento educacional especializado (AEE), que
apresenta o rendimento escolar de uma estudante com deficiência auditiva, de uma escola
pública na cidade de Pau dos Ferros- RN.
No início do parecer pedagógico o professor apresenta a seguinte citação:
Aprender é apropriar-se da linguagem; é historiar-se, recordar o passado
para despertar-se ao futuro; é deixar-se surpreender-se pelo já conhecido.
Aprender é reconhecer-se, admitir-se. Crer e criar. Arriscar-se a fazer dos
sonhos textos visíveis e possíveis (Alicia Fernandez)

Enfatizamos que o conhecimento é um dispositivo do saber científico, e este
enunciado materializado no relatório, trata-se de um discurso de reconhecimento acerca
da importância da aprendizagem, pois é através dela que o indivíduo torna-se disciplinado
para o exercício da cidadania, proporcionando aos indivíduos conhecimentos,
habilidades, valores, atitudes, formas de pensar e atuar na sociedade.
No que se refere ao trecho Aprender... é historiar-se, recordar o passado para
despertar-se ao futuro nos faz resgatar aos acontecimentos ocorridos na história do
sujeito com deficiência, que vão desde as práticas de exclusão até chegar nas vontades de
verdades voltada para a inclusão, que graças ao contexto social e histórico em que
vivemos permite a esses indivíduos atuarem na sociedade por meio de suas produções.
Assim, esse enunciado faz um diálogo com algo que já “foi dito antes, em outro lugar,
independentemente” (PÊCHEUX, 1997, p. 162), de que ser diferente é ser normal.
Com base nesse enunciado, observamos que o trecho: Aprender é reconhecer-se,
admitir-se. Crer e criar. Arriscar-se a fazer dos sonhos textos visíveis e possíveis, retoma
mais uma vez ao discurso de positividade da aprendizagem, que pode permitir aos alunos
com deficiência intelectual a transformarem os seus sonhos em realidade.
Após a citação, o professor apresenta o diagnóstico do rendimento escolar da
aluna e algumas estratégias para que as aulas sejam mais proveitosas.

-Houve um bom desenvolvimento da aula em relação ao domínio da
LIBRAS;
-Não há resistência da mesma em relação ao aprendizado da sua língua
materna;
-A mesma tem aperfeiçoado a sua capacidade de manusear o computador e
outros instrumentos facilitadores de aprendizagem;
- Sugerimos que a aluna fosse trocada de lugar, de modo, que a mesma,
ficando mais á frente, pudesse aproveitar mais as aulas;
- Temos feito mais trabalhos intensos nas disciplinas de Língua Portuguesa e
Matemática para que a mesma possa aprender os conteúdos de sua série/ ano
sem tanta disparidade;
- Estamos trabalhando para que a metodologia avaliativa contemple, de fato
as limitações da aluna, ressaltando suas habilidades e competências;
- Aqui, destaca-se um diálogo importantíssimo mantido com a professora de
língua portuguesa, o que tem sortido efeito na metodologia usada pela mesma
em sala de aula e, consequentemente, na aprendizagem da aluna.

Inicialmente, podemos notar que a aluna com deficiência tem suas práticas
controladas e monitoradas pelo professor de Libras, para que o processo de aprendizagem
da discente e o ensino em sala de atendimento educacional especializado - AAE e regular
possam ser diagnosticados e materializados em relatórios individuais. Assim, são
apresentados sete critérios a respeito dessa avaliação.
No que se refere o primeiro enunciado, percebemos que o docente apresenta-se
como um sujeito autorizado a transferir o saber da língua brasileira de sinais, pois segundo
ele houve um bom desenvolvimento da aluna em suas aulas sobre o domínio de libras.
Embora que a partir do segundo ponto, percebemos que a discente ainda tem dificuldades
em apropriar-se dela.
Com base no terceiro enunciado, deduzimos que a instituição escolar apresenta
algumas estratégias da biopolítica, que por meio dos instrumentos de informática e outras
ferramentas contribui na aprendizagem de todos os alunos, incluindo aqueles com
deficiência. Nesse sentido, atentamos que esse processo de normalização para os alunos
com deficiência se dá por meio das estratégias da governamentalidade, que por sua vez
está vinculado ao “desenvolvimento de uma série de aparelhos de governo e de um
conjunto de saberes”. (FOUCAULT, 2007, p. 292).
A partir do quarto enunciado, observamos uma estratégia disciplinar do saber
pedagógico que sugere a aluna ficar mais á frente, diante dessa técnica, percebemos que
o docente quer dá visibilidade a aluna com deficiência na sala de aula. E como efeito de
sentido, compreendemos que essa visibilidade só se torna eficiente quando há também

uma preocupação no processo de desenvolvimento da aluna, sendo necessário que os
professores observem a competência da aluna e não somente as suas limitações. É nessa
perspectiva, que a partir do quinto enunciado, o professor sugere que haja trabalhos mais
intensos nas disciplinas de Português e Matemática para que a aluna possa aprender os
conteúdos de sua série sem tanta disparidade.
No que diz respeito ao sexto enunciado: Estamos trabalhando para que a
metodologia avaliativa contemple de fato as limitações..., observamos que esse discurso
está ligado às estratégias de ensino para que estejam adequados para atender a todos os
sujeitos com deficiência. Ao contrário do passado, em que os alunos é que teriam que se
adequar às exigências da escola. Além disso, percebemos que as táticas e técnicas de
planejamento de ensino e a avaliação devem ser condizentes com as competências dos
alunos, respeitando a diversidade, a convivência e a aprendizagem de todos.
Na sétima colocação: Aqui, destaca-se um diálogo importantíssimo mantido com
a professora de língua portuguesa, o que tem sortido efeito na metodologia usada pela
mesma em sala de aula e, consequentemente na aprendizagem da aluna. Todo esse
enunciado tem como efeito de sentido mostrar a importância do trabalho em equipe entre
professores de atendimento educacional especializado e de rede regular, para que haja
melhores resultados no processo de ensino aprendizagem desses alunos com deficiência.
Vale ressaltar que o docente continua apresentando algumas técnicas para incluir
a aluna com deficiência na escola:
Continuamos a recomendação de que a sala de aula seja mais rica
visualmente, bem como, que os professores passem por um processo de
formação continuada e que a escola continue sendo esse espaço acolhedor das
diferenças. Recomendamos ainda que a família seja mais presente e
acompanhe mais a rotina da aluna, bem como, que faça visitas frequentes á
escola.

Podemos perceber que o enunciado apresenta a instituição escolar como um
espaço em que os alunos com deficiência devem ser disciplinados para aprenderem, logo
mais, este local age sobre o corpo sem segregação, mas com sugestões de estratégias que
ajudem aos alunos a se sentirem a vontade em um ambiente social, criativo, ajustado e
adaptado a eles. Nessa perspectiva, notamos que o enunciado tem como efeito de sentido
valorizar a participação desses discentes no contexto escolar, que pode se tornar mais

eficiente quando houver uma maior qualificação profissional por parte de todos os
professores para atender aos alunos com deficiência, independentemente de ser docente
de atendimento educacional especializado ou não.
Observamos ainda, uma cobrança feita à família para que estes acompanhem a
vida estudantil da aluna com deficiência, o que retoma aos discursos jurídicos contidos
na declaração de Salamanca, no que se refere ao papel da família nesse processo de
inclusão:
Ao mesmo tempo em que escolas inclusivas provêm um ambiente favorável à
aquisição de igualdade de oportunidades e participação total, o sucesso delas
requer um esforço claro, não somente por parte dos professores e profissionais
na escola, mas também por parte dos colegas, pais, famílias e voluntários
(SALAMANCA, 1994, p. 5).

Considerações finais
Os primeiros resultados desse trabalho foram alcançados a partir da leitura do
referencial teórico, que contribuiu para o reconhecimento da relação dos efeitos de podersaber na sociedade.
A partir dos estudos foucaultianos, inferimos uma variedade de poder que controla
e manipula a vida, assim, observamos que o corpo do sujeito com deficiência já não é
submetido à morte, ou enclausuramento como nas instituições do passado, mas é
perpassado pelas estratégias da biopolítica para viverem na sociedade da mesma forma
que os ditos “normais”.
Com base na materialidade analisada, concluímos que a escola com o apoio do
saber pedagógico, promove o efeito de supervalorização à participação da aluna com
deficiência na sala de aula, apresentando estratégias que venham a melhorar o processo
de ensino e aprendizagem.
Destarte, vimos que a discente é acompanhada por um especialista na área de
educação inclusiva em uma sala de AAE e por professores no ensino regular, o que causa
efeito de cumprimento as leis jurídicas, já que é dever da escola.
Também verificamos que todo enunciado materializado no relatório, mesmo
tratando-se de um diagnostico, promove sugestões para tornar as aulas de ensino regular
mais acessível à aluna com deficiência. Dentre essas sugestões, destacamos o controle do
espaço escolar que é proposto a se tornar mais rico visualmente, há também o

disciplinamento dos professores de rede regular, os quais são recomendados a manter um
diálogo com os profissionais de atendimento especializado.
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Resumo:
Neste trabalho, a partir da perspectiva teórica da Análise de Discurso (PÊCHEUX, 1969, 1975),
temos como proposta analisar os efeitos de sentidos produzidos pela série “Quem sou eu?”
transmitida pela REDE GLOBO, no programa televisivo Fantástico. Nosso objetivo com esta
abordagem é analisar como a série produz dizeres sobre os sujeitos trans, e como esta reforçou
as ideologias que pairam sobre estes sujeitos, como o discurso sobre o corpo, que por vezes é
relacionado à binaridade homem/mulher, masculino/feminino, como se não houvesse outras
possibilidade de o ser, que não fossem estas engendradas pela/na sociedade. Ainda é possível
analisar a fatalidade de ser um transexual, de modo, como se isto fosse uma escolha inerente
àqueles que o são, e não algo inato do sujeito, que é vivenciado e sentido quando esse sujeito
conhece sobre si e reconhecesse quais são os seus desejos.
Palavras-chave: Análise discursiva; Série; Transexualidade.

Dizeres iniciais
Este trabalho fundamentado na teoria da Análise de Discurso de Pêcheux
(1969,1975) tem como objetivo analisar a série “Quem sou eu?”, que foi transmitida na
Rede Globo de televisão, no programa Fantástico, em quatro domingos consecutivos
entre os meses de março e abril de 2017. O tema central da série era a transexualidade e
a cada episódio/domingo, um assunto diferente relacionado ao tema era exibido. Dentre
os quatro episódios nós selecionamos o primeiro para analisar neste trabalho, pois o
primeiro episódio é que diz sobre as escolhas de quem sente que nasceu no corpo errado.
Para a análise nós utilizaremos algumas SDs (sequência discursivas), cujas quais,
fazem parte da transcrição que nós mesmas fizemos dos quatro episódios da série, as quais
totalizaram 277 SDs, no entanto, para este trabalho selecionaremos da SD 001 até a SD
072 que correspondem ao primeiro episódio aquelas que julgarmos pertinentes para
trabalhar os conceitos da Análise de Discurso e a transexualidade.
Uma descrição discursivo-analítica do episódio

No início do episódio de abertura da série, os apresentadores Tadeu e Poliana
trazem informações dicionarizadas sobre os termos trans e transgênero, para que os
telespectadores compreendam os significados sobre o tema que a série vai retratar. Um
dos jargões falados pelos apresentadores é que a série irá dizer sobre “as escolhas de quem
sente que nasceu no corpo errado”, frase essa que impõe um padrão de corpo sobre o
corpo do outro, como se fazer as mudanças físicas corporais, seja uma regra para os
transexuais e estes não possuem exceções em fazê-las.
Logo no começo, Renata Ceribelli, ao falar dos sujeitos trans, traz o seguinte
questionamento: “imagine quê, o que você olha não é o que você vê?” Uma proposta que
desloca o sujeito transgênero de uma posição, evidenciando que este precisa estar
adequado às normas de feminilidade – quando este for mulher trans – e às normas de
masculinidade – quando se tratar de um homem trans – não podendo ser diferente, uma
mulher com aparência masculinizada ou um homem com aparência feminilizada.
Na sequência, aparecem relatos de pessoas transgêneras, dentre os quais se coloca
em questionamento a posição das pessoas que não são trans em relação a elas, dizendo,
por exemplo, que os homens mudam o tratamento com uma mulher a partir do momento
que descobrem ou sabem que ela é transexual, que as pessoas não trans precisariam ser
trans por um período para entender o que os trans sentem, numa perspectiva de que essas
pessoas, após essa experiência de troca de lugares, entendessem o quanto os sujeitos trans
ainda sofrem por conta do preconceito aliado à falta de conhecimento de outras pessoas.
Analisemos a SD á seguir:
SD 010 Entrevistada mulher trans 2: A parte mais difícil da infância é que eu
já sabia que era mulher, mas as pessoas não me viam assim.

Na SD 010, a qual traz à fala de uma mulher transexual, com o nome não
identificado, a entrevistada diz: “era mulher, mas as pessoas não me viam assim”, a
locutora (Entrevistada mulher trans2) exemplifica o conceito de formação imaginária na
frase destacada por nós na SD 010, na qual ela retoma a memória da imagem do que é ser
uma mulher (imagem que ela faz de si) ao dizer “era mulher”, e retoma a imagem que as
pessoas formulam sobre ela (imagem que o outro faz dela) ao dizer “mas as pessoas não
me viam assim”, que funciona como um mecanismo de antecipação:

Em toda língua há regras de projeção que permitem ao sujeito passar da
situação (empírica) para a posição (discursiva). O que significa no discurso são
essas posições. E elas significam em relação ao contexto sócio-histórico e a
memória (o saber discursivo, o já-dito) (ORLANDI, 2015, p.38).

Esse mecanismo imaginário produz imagens dos sujeitos, assim como do objeto
do discurso, dentro de uma conjuntura sócio-histórica. De acordo com Orlandi (2015, p.
42):
O imaginário faz necessariamente parte do funcionamento da linguagem. Ele
é eficaz. Ele não “brota” do nada: assenta-se no modo como as relações sociais
se inscrevem na história e são regidas, em uma sociedade como a nossa por
relações de poder. [A imagem] se constitui nesse confronto do simbólico com
o político, em processos que ligam discursos e instituições.

Portanto, as formações imaginárias estão permeadas por inúmeras possibilidades,
uma vez que estas estão condicionadas às imagens que são produzidas em um
determinado contexto histórico-social, pois o imaginário está presente e é constitutivo e
essencial no funcionamento da linguagem. Há, como mostraremos em nossas análises,
diferentes imagens que a sociedade faz do sujeito trans, que esse sujeito faz de si e da
sociedade que estão em constante funcionamento nas relações sociais.
Renata Ceribelli inicia o primeiro episódio dizendo que a personagem Alice, do
conto infantil Alice no País das Maravilhas, representará os sujeitos transgêneros,
afirmando que, assim como Alice na história, os transgêneros têm pressa em responder
quem são (como se estes não soubessem sobre si, não tivessem autoconhecimento).
O primeiro exemplo de sujeito trans trazido pela série é o caso de Melissa, ou
simplesmente Mel, como prefere ser chamada. Mel tem 11 anos e é uma menina
transexual. No início da entrevista com Mel, Renata Ceribelli a questiona sobre o uso de
maquiagem como uma afirmação de sua feminilidade, o uso da maquiagem para afirmar
que é uma mulher e está condicionada a um ideal de feminino, que passa pelo uso de
maquiagem, a menina e esta a responde que não, pois ela sempre se sentiu mulher,
independente de maquiagem.
Ao conversar com os pais, a repórter faz várias perguntas, diante das quais, o pai
revela que sentia um incômodo com a situação de ver a filha se vestindo como mulher,
participando de brincadeiras socialmente designadas para meninas, até o momento em

que Mel pediu aos pais que estes a dessem de presente de aniversário a transformação de
menino para menina. Então, os pais procuraram auxílio de um médico no Instituto de
Psiquiatria de São Paulo, onde tiveram contato com outros pais, que vivenciavam a
mesma situação, pais de crianças transgêneros.
A identidade de gênero, como vimos, é resultado da construção social e normativa
de comportamentos para o masculino e feminino, a partir de conceitos advindos da
divisão entre os sexos, masculino e feminino. Segundo Bento, “Nos anos 90, a
comunidade transexual começou as verdades produzidas pelo saber/poder médico e
passou a trazer a público histórias de vida que divergiam do padrão transexual” (BENTO,
2008, p. 60).
É a partir dos últimos anos do século XX, que as questões relacionadas a gênero,
são pensadas e teorizadas com um olhar para a subjetividade. À atenção para a formação
dos sujeitos a partir das subjetividades, relacionadas aos desejos do sujeito. Segundo
CASSANA, (2018, p.46), “Por meio dos significantes do Outro – a ideologia que define
como devem ser os corpos -, o corpo do desejo encontra um breve ponto de ancoragem,
de significação”. Essa ideia traz consigo uma concepção de que as identidades seriam
mais fluídas e menos fixas, ou seja, teriam mais mobilidade e seriam menos estruturadas,
as quais se dão por meio das ações dos sujeitos, em função da sua subjetividade que estaria
ligada ao desejo, e suas relações com a linguagem e seus corpos, por isso, das diferentes
expressões da sexualidade. Analisemos á SD a seguir:
SD 027 Melissa menina trans: pra mim eu estava fantasiada de menino até 9
anos, 9 anos com uma fantasia quente e pinicante, e aí eu pedi de aniversário,
isso era em agosto de 2015, que ela (a mãe) me transformasse em menina. Era
o meu maior presente.

Na SD anterior, a criança, menina transexual, Melissa diz sobre o seu desejo de
ser menina/mulher. E ainda coloca que isto é algo para “ontem”, quando se utiliza do
vocábulo “presente”, dizendo que isso é algo para o instante, para o momento presente, e
não como um objeto de presente.
Nesse contexto, trazemos a importância da relação desses sujeitos com a
linguagem, pois a relação destes com seus corpos acontece através do discurso, do
enunciado, dos signos, dos símbolos, das falas, sobre seus corpos, e são essas

representações que significam no campo do real, e possibilitam ao sujeito modificar essas
estruturas – do masculino, e do feminino - em ações:
Relacionar e condicionar a transexualidade ao campo da sexualidade poderia
ser lido como uma confusão ou imprecisão. No entanto, a aparente confusão
significa uma atualização de uma concepção que atrela todos os níveis
constitutivos da identidade dos sujeitos à sua estrutura biológica. O masculino
e o feminino existiriam para dar sentido à complementaridade sexual. Outra
variante dessa concepção é aquela que define os homens e as mulheres
transexuais como lésbicas e gays que não aceitam suas homossexualidades.
(BENTO, 2008, p.59-60)

Essas transformações em função da subjetividade foram transformadas em teoria
pela filósofa estadunidense Judith Butler, na teoria da Performatividade, a qual pressupõe
que haja uma distinção entre o sexo ligado ao biológico e o gênero ligado ao cultural.
Logo, o gênero e a sexualidade derivam de um sexo determinado.
Foi apresentado então na série um encontro desses pais de crianças transgêneras,
que recebem auxílio do Instituto. Encontro este no qual uma mãe faz o relato sobre alertar
a criança sobre o sofrimento futuro que esta passará ao se tornar um sujeito trans. Como
se esta pudesse escolher entre ser ou não trans. Outros pais relatam que a primeira
impressão sobre o filho era de homossexualidade devido à falta de conhecimento e
informações sobre a transgeneridade.
A partir da fala dos pais sobre homossexualidade, sobre o gay, a série traz um
médico psiquiatra, chamado Saadeh, para explicar que a homossexualidade está
relacionada à orientação sexual, ou seja, que a orientação sexual está relacionada ao
desejo sexual, por quem o sujeito sentirá atração sexual, e que ser transexual é uma outra
situação, e está relacionada à questão de identidade de gênero. Diferentemente da
orientação sexual, a identidade de gênero é condicionada à binaridade do masculino e do
feminino, pertencendo o masculino ao homem e o feminino à mulher, no caso da pessoa
trans, essa não se identifica com o gênero da sua genitália de nascimento, ou seja, se nasce
com pênis, mas se sente mulher, é o caso da mulher transexual, ou ainda se nasce com
vagina, mas sente-se homem, que são os homens transexuais.
Ainda nesse encontro de pais, estes falam sobre a falta de informação sobre a
transexualidade, também dizem que ser trans é pior do que ser homossexual. A
transexualidade é algo que traz sofrimento para a criança e para a família segundo a série,

tanto que alguns casais entram em conflito e chegam a separar-se. Foi o caso dos pais de
Mel, citada anteriormente, os quais chegaram a se separar, mas depois reataram.
Ao conversar com os pais de Mel, Renata direciona a pergunta para o pai sobre a
dificuldade de aceitar a filha trans, prevendo que para o homem é mais difícil do que para
a mulher, até porque a mãe de Mel foi culpabilizada pelo marido e familiares pelo
comportamento da filha, pelo fato de Mel ser uma menina trans. Então, o pai de Mel relata
que a primeira coisa que aprendeu com o médico Saadeh é que ninguém, nem mesmo os
pais, podem mudar o gênero do/a filho/a.
A série traz a explicação científica da medicina para a transexualidade. O médico
Saadeh explica que, por volta da 10a semana de gestação, a genitália do bebê é formada,
enquanto isso o cérebro está em processo de estruturação, e, por volta da 20a semana, é
que o cérebro estrutura a parte que pertence a identificação com a genitália, que no caso
dos transgêneros, a genitália não corresponde com o gênero que a estrutura do cérebro se
identifica, ou seja, a genitália é masculina, mas o cérebro se estruturou como feminino,
ou a genitália é feminina e o cérebro tem estrutura masculina, que corresponde,
respectivamente, à mulher e ao homem trans.
O médico ainda diz que a transexualidade se manifesta na faixa-etária de dois a
quatro anos de idade, pois com essa idade a criança já tem condições de dizer se é menino
ou menina, se pertence ao gênero masculino ou feminino. Saadeh também afirma e
informa que a transexualidade não tem influência do meio social, pois se assim fosse, não
existiria, uma vez que não há nada que incentive a ser transexual na sociedade.
Nesse contexto médico sobre a transexualidade, a série se utiliza do caso de Mel
para falar sobre o processo de transição, nesse caso do masculino para feminino, de
menino para menina. O qual é iniciado pelo bloqueio hormonal com o objetivo de
“neutralizar a puberdade”, para que Mel não desenvolva seu corpo como homem e nem
como mulher, com o intuito de que, durante esse processo que durará até os 16 anos,
outros profissionais como psicólogos, psiquiatras, endocrinologistas, assistente social,
entre outros, possam dizer que Mel está apta a dar sequência no tratamento da
transexualidade, que se dará a base de hormônios, se for constatado que Mel de fato se
sente mulher, nesse caso, mulher trans.

Foucault 1985, preocupou-se em entender como os mecanismos de poder da
sociedade atual sobre o corpo humano e constatou que a dominação, a normatização e
vigilância atuam sobre o corpo dos sujeitos na sociedade, através da confecção de laudos
médicos, psicológicos e periciais, além das práticas confessionais, e ordem religiosa ou
científica. Dessa forma, o autor mostra que a sociedade contemporânea é caracterizada
pelas relações que articulam corpos, saberes e poderes, e que isso vai delineando a
identidade histórica do sujeito.
Já próximo ao fim do século XX, surgiu um novo campo científico, os estudos de
gênero, no qual, por meio de pesquisas significativas entre contribuições sociais de
movimentos sociais de gênero, discutia-se e era afirmado que o comportamento humano
não é condicionado pelo sexo biológico do sujeito. Também é reconhecido que existem
diferentes possibilidades na orientação afetivo-sexual dos sujeitos, e que todas essas
questões não são estáticas, elas estariam e estão em constante movimento de adaptação
em diferentes tempos, e diferentes contextos sócio-histórico-ideológicos, ou seja, as
questões inerentes ao gênero e sexualidade(s), ainda irão mudar muito. Vejamos a SD a
seguir:
SD064 Mãe da Melissa: engrossar a voz, não vai ter gogó, não vai desenvolver
como uma criança assim, pra puberdade masculina.

Na SD acima, fala sobre a formação imaginária do que é ser homem, e a mãe de
Melissa diz as características que a filha não irá desenvolver e que são atribuídas ao sexo
masculino, e que enquanto sujeito mulher, o sujeito não deve ter estas características.
Portanto, entender que há uma variedade nas composições identitárias e
expressões da sexualidade é admitir que a sociedade humana é plástica e heterogênea, e
atribuir sentidos e significados a estes novos conceitos é entender que a(s) cultura(s)
está(ao) em constante movimento: “Não basta que esse sujeito mostre desconforto com a
sua sexualidade. É preciso que o outro o nomeie, permita-o, designe-o” (CASSANA,
2018, p.25).
E para isso, novas categorias surgem e são elencadas para nomear os elementos
relacionados ao gênero e à sexualidade. Referente ao sexo biológico, o qual compreende
os hormônios, cromossomos e órgão genitais, original de cada pessoa, são empregados

os termos: sexo feminino/fêmea (para pessoas dotadas de vagina), intersexual (para
aqueles sujeitos dotados de genitália ambígua) ou sexo masculino/macho (para sujeitos
dotados de pênis).
Na série são reproduzidos dizeres sobre a orientação sexual dos sujeitos, no
entanto algumas formas de exercício e expressão das sexualidades são apagadas. Vejamos
a seguinte SD:
SD 037 Médico Alexandre Saadeh: a orientação sexual, ela designa quem eu
escolho para ter uma atividade sexual, quem me desperta desejo. Então, a
noção que eu tenho de ser homem, eu posso ter um desejo por uma mulher,
vou ser heterossexual, por um outro homem, vou ser homossexual, pelos dois
eu vou ser bissexual.

Na SD acima, além de falar sobre algumas formas de orientação e expressão da
sexualidade, o médico não diz, ou desconsidera, ou até mesmo não (re)conhece as outras
formas de orientação sexual, como a pansexualidade e a assexualidade, as quais são
apagadas/silenciadas no discurso deste.
Sobre a identidade de gênero, está associada ao que é considerado pelo próprio
sujeito (subjetividade) do que ele diz ser: homem, mulher, transgênero/transexual
(pessoas que não identificam com o sexo de nascimento): “Afinal, que corpo é esse, nem
de homem nem de mulher, mas, ao mesmo tempo, de homem e de mulher?” (CASSANA,
2018, p.25). Nesse contexto, temos a mulher transexual, que é o sujeito que nasceu com
o sexo masculino, mas não se identifica com o mesmo, e reivindica ser reconhecida como
mulher, e o homem transexual, o qual nasceu com o sexo feminino, no entanto, reivindica
ser reconhecido como homem.
Quando há associação entre o sexo de nascimento e a identidade de gênero (dita
condizente com aquele sexo do nascimento), o sujeito é dito cisgênero/cissexual, então
temos o homem cisgênero e a mulher cisgênero1.
Há uma ênfase em dizer que o tratamento hormonal é reversível, uma etapa
passível de arrependimento, e, por isso, seria necessário esse tempo de reflexão do sujeito
trans, para dar sequência ao processo de tratamento e transição.

1

Disponível em: http://www.naomekahlo.com/single-post/2015/04/18/Cis-Trans-Travesti-o-que-significa.
Acesso em: 15/08/2018.

Finalizando o primeiro episódio, a série traz Mel em sua escola, dentro da sala de
aula, com a professora e poucos colegas de classe, na qual ela conta que havia dito aos
colegas que, após as férias letivas, voltaria como menina, pois antes era Miguel, e que
estava feliz com os colegas que haviam a aceitado como Mel, estando esta mais feliz,
pois, agora, ela tinha escolhido ser feliz, e para ser feliz precisava ser a Mel, esta menina
transexual de 11 anos de idade.

Dizeres finais
O sujeito transexual é visto como aquele que não possui uma identidade própria,
mas que se apropria das outras identidades como se este fosse um sujeito não verdadeiro,
e por isso precisa ser “corrigido”.
Além de ser um sujeito excluído em todas as instituições, e principalmente sem
um “lugar” na família esse fica à mercê de uma sociedade que marginaliza esse sujeito
em todos os aspectos. Como afirma a autora,
Muito mais do que um corpo de exclusão (não é homem, não é mulher), o
sujeito transexual apresenta um corpo de transição entre um gênero e outro.
Nessa transição, que foge à organização estabilizada da norma, da rigidez da
estrutura, configura-se um corpo ambivalente, (in)capaz de ser significado
como legítimo nessa sociedade, configurando-se como um corpo (im)possível,
cujos sentidos significam justamente no entre-lugar do discurso. (CASSANA,
2018, p.21)

Portanto, este trabalho permitiu um gesto analítico percebendo/evidenciando que
num primeiro momento, parece que o sujeito transexual, que por vezes, foi metaforizado/a
e interpretado/a como um sujeito que não sabe de si, confuso (o próprio título da série já
indicia isso “Quem sou eu?”) não é um sujeito constitucional, como se estes sujeitos não
existissem, e estão impostos ao apagamento.
Os estudos Foucault (1985) dizem muito sobre ás questões relacionadas à ordem
do corpo, de como este corpo dos sujeitos deve ser, e se adequar aos parâmetros de gênero
engendrados na sociedade capitalista, no entanto, ideologias estas sobre o corpo para
fomentar as clínicas de cirurgia plásticas. Portanto, cabe aqui uma reflexão direcionada a
estes sujeitos: Quem sou eu? Respondemos ao questionamento: Somos quem quisermos
ser, com os corpo que quisermos ter.
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Resumo:
Este estudo traz reflexões acerca das relações de poder e resistência instituídas entre o animador
Silvio Santos e as atrizes Maisa Silva e Lívia Andrade, observadas em um quadro específico do
Programa Silvio Santos, o Jogo dos Pontinhos. Tendo como alicerce teórico a Análise do
Discurso de linha francesa, apoiamo-nos principalmente nos estudos de Foucault (2014) sobre o
poder disciplinar e os de Bourdieu (1989) sobre o poder simbólico. Por meio da transcrição de
trechos de falas desses artistas, analisaremos discursivamente como ocorrem as relações de
poder, tendo em vista a posição hierarquicamente diferente destes sujeitos discursivos.
Objetivamos mostrar uma dissonância em relação ao que seria esperado, pelo senso comum, das
relações de poder entre patrão e empregadas, homem e mulheres, idoso e jovens. Tanto Maisa
quanto Lívia, mesmo ocupando posições discursivas de subalternidade, revidam às provocações
de Silvio Santos.
Palavras-chave: Poder simbólico; Poder disciplinar; Jogo dos Pontinhos.

Entrando no jogo...
Nossa pesquisa se propôs a analisar trechos de falas de Lívia Andrade, de Maisa
Silva e de Silvio Santos, veículadas durante o Jogo dos Pontinhos, quadro do Programa
Silvio Santos. O quadro em questão tem elenco e eventuais substitutos relativamente
fixos. O corpus selecionado para a análise é referente ao programa exibido no dia
06.05.181, em que Maisa Silva substituía Patrícia Abravanel, que estava de licença
maternidade. É importante destacar, de saída, que o formato do programa apela para a
exposição da vida privada dos artistas.
O Jogo dos Pontinhos desenvolve-se a partir de um roteiro semiestruturado, com
perguntas que devem ser respondidas pelo elenco e por participantes da plateia,
selecionados durante o programa. Desde o início do quadro e no decorrer dele todo, o
apresentador estimula o diálogo fazendo perguntas que vão além das previstas no roteiro.
1

Disponível em: < https://www.youtube.com/watch?v=q8lxlzu7AJU>.

Pensando nesses momentos como conversas mais espontâneas, pois não estão previstas
inicialmente, e considerando que estamos lidando com um programa de cunho
humorístico, destacamos que estamos lidando com representações discursivas.
Os dizeres analisados estão relacionados a aspectos da vida pessoal das atrizes e,
muitas vezes, estão relacionados a questões de gênero pois apresentam-se como
limitadores de certos comportamentos femininos, apresentam-se como julgamentos
morais das atitudes dessas atrizes, emanados pelo fato das ações comentadas serem
realizadas por mulheres. Silvio Santos também produz dizeres provocativos acerca das
relações afetivas das atrizes.
Mobilizamos os estudos de Foucault (2014) e Bourdieu (1989) para pensarmos
nas relações de poder e resistência que atravessam os dizeres de Lívia Andrade, Maisa e
Silvio Santos. As relações de poder serão pensadas a partir das formações discursivas
(ORLANDI, 2007) do patrão e das empregadas; do machismo e do feminismo; do idoso
e das jovens. Desta maneira, refletimos sobre as relações de poder e resistência recortando
as instâncias que nos pareceram mais importantes nesta análise.
Em virtude das proporções deste trabalho, efetuamos um recorte significativo que
apresenta certas regularidades enunciativas encontradas em meio a dispersão discursiva
do quadro Jogo dos Pontinhos. Os enunciados selecionados mostram as posições
ideológicas constitutivas de formações discursivas dos artistas, vistos como sujeitos
discursivos (FERNANDES, 2008). As transcrições das falas e as análises realizadas
deixaram ainda mais evidentes uma certa dissonância em relação ao senso comum sobre
o programa, a partir da compreensão das relações de poder e de resistência desencadeadas
por esses sujeitos.
O Silvio Santos fala ou não fala? Relações de poder e resistência entrecruzadas:
Silvio, Lívia e Maisa
Silvio Santos, Lívia Andrade e Maisa são tomados aqui como sujeitos discursivos.
Na perspectiva da Análise do Discurso de linha francesa, “[i]mporta o sujeito inserido em
uma conjuntura social, tomado em um lugar social, histórica e ideologicamente marcado;
um sujeito que não é homogêneo, e sim heterogêneo, constituído por um conjunto de
diferentes vozes” (FERNANDES, 2008, p. 08-09). Partindo dessa concepção de sujeito,

destacamos nesse trabalho as posições que esses sujeitos ocupam e as formações
discursivas que constituem as suas vozes.
Para iniciarmos as análises, apresentamos parte do diálogo selecionado entre
Silvio Santos (SS) e Lívia Andrade (LA):
SS - Sabe onde ela foi? Ela foi pra Turquia. [...] foi sozinha! [...] Quê que quer
dizer: uma mulher sozinha na Turquia... é porque não tem, mesmo, quem
queira acompanhar, não tem!
LA - Não, é porque ninguém tem a vida ganha, bebê! Pessoas trabalham em
abril, tá?! Tiram férias no final do ano, no meio do ano, mas a gente tem que
trabalhar. Aí, quando o senhor viaja, a gente tem que sair correndo, e tirar umas
férias rápida, e adiantar a passagem do avião, porque alguém resolveu voltar
antes do combinado, né?! [...]
SS - Mas me diga uma coisa, você foi pra Turquia, não foi?
LA - É, eu fui! E você sempre vai pro mesmo lugar, pra mesma casa, com as
mesmas pessoas [...], você não expande o seu mundo. Respira fundo, abre esse
seu peito e se joga no mundão, Sisi! Seja feliz, certo?! Aí a gente se joga no
mundão, tá lá chorando de felicidade com cara de boba e tal, de repente alguém
liga e fala: “Silvio Santos voltou, Silvio Santos voltou!” “Meu Deus, meu
Deus! Liga, tem voo, pelo amor de Deus! Oh menino, preciso voltar antes, meu
patrão voltou.” “Não, mas as suas férias ainda tem mais cinco dias!” “Não!”
“Vai ter que pagar a multa!” “Que se dane, que se dane, paga a multa, pelo
amor de Deus, eu preciso voltar!”
SS - Eu quero saber o seguinte: como é que uma mulher, como você, vai
sozinha pra Turquia? [...]
LA - Sabe como? Sabe como? A gente pega o nosso cartão de crédito, parcela
em trinta e seis vezes, faz a mala, respira fundo, empina o peito e vai! [...]
SS -Aliás, geralmente, quando uma mulher tá viajando sozinha, é que ela quer
arranjar um namorado, um noivo ou um marido. E ela diz que é casada!
Quando eu fui cantar ela, [...] ela falou assim: ai Silvio Santos, eu casei em
Londres. Me mostrou umas fotografias, como quem diz assim: não adianta me
cantar, porque eu tô casada! Mentira, que casou nada, mentira!
LA - Casada ou não casada, uma mulher independente faz assim, quando ela
quer ela paga e vai! Entendeu?! Ela não precisa de autorização.
SS - É, ela não me pagou só porque o preço é caro!

O trecho citado revela uma insatisfação, por parte de Silvio Santos, referente ao
comportamento de Lívia Andrade. Embora exista um comportamento de enfrentamento
por parte de Lívia, com respostas às provocações de Silvio, fica evidente a condição do
patrão e a posição discursiva de subalternidade da empregada, o que nos permite pensar,
na perspectiva foucaultiana, em um poder disciplinar. “O sucesso do poder disciplinar se
deve sem dúvida ao uso de instrumentos simples: o olhar hierárquico, a sanção
normalizadora e sua combinação num procedimento que lhe é específico, o exame”
(FOUCAULT, 2014, p. 167, grifo nosso).

Entendido como um instrumento do poder disciplinar, podemos pensar o olhar
hierárquico no nosso corpus de pesquisa no que se refere às relações entre patrão e
empregada: mesmo que Lívia enfrente discursivamente o patrão, ela age de forma
submissa quando retorna de suas férias antes do previsto. Lívia Andrade, em suas funções
de trabalho, assume uma posição hierarquicamente inferior à de Silvio.
Pensando nas questões de gênero, podemos problematizar o fato de Lívia ser
julgada por certos comportamentos tal como, por exemplo, viajar sozinha para a Turquia.
Existe uma sanção normalizadora proveniente de uma formação discursiva machista,
na desaprovação de Silvio, sanção essa que visa limitar ou privar as mulheres de certos
comportamentos pelo fato de serem mulheres. A mesma ação em questão, a viagem para
a Turquia, se realizada por um homem sozinho, não seria motivo de desaprovação ou
espanto. Além disso, para Silvio, a única justificativa válida para Lívia viajar sozinha
seria a de “arranjar um namorado, um noivo ou um marido”, o que mostra outra
regularidade do discurso machista: a necessidade e a dependência que a mulher teria do
homem.
É possível pensar em exame, também entendido como um instrumento do poder
disciplinar, em função da estrutura do quadro. Silvio faz as perguntas, as artistas
respondem e existe um jogo de aprovação ou desaprovação das respostas, segundo a
concepção que o apresentador faz do que seja a resposta ideal. Há, portanto, uma
avaliação constante do comportamento das artistas.
Outro trecho do corpus de pesquisa que merece destaque é a conversa entre Silvio
Santos (SS) e Maisa Silva (MS):
(SS) - Quantos anos cê tem?
(MS) - Vou fazer dezesseis mês que vem.
(SS) - Já tem namorado?
(MS) - Já! Eu falei pra você!
(SS) - Pera, mas no camarim, quando eu passei agora no camarim, você não
tava com a sua mãe?
(MS) - Tava.
(SS) - Ih, mãe de miss, mãe de miss, mãe de artista.
(MS) - Hoje é aniversário da minha mãe.
(SS) - Ah, eu sei, mas onde vai a mãe vai. Ih, caramba [...]
(MS) - Lógico, eu sou menor! Silvio, é lei, a minha mãe ou o meu pai, quer
dizer, os meus responsáveis têm que me acompanhar em qualquer
compromisso profissional, independente do compromisso.
(SS) - Mentira, isso é papo furado [...]

(MS) - Ah tá!
(SS) - Com dezessete anos [...]? Papo furado, conversa, isso é pra enganar, que
mentira!
(MS) - Você é cheio das gracinhas, né?! Muito engraçadinho, você, adora dar
uma risada, muito engraçado! Por que que você não compra um circo pra fazer
isso?
(SS) - Vai chorar!
(MS) - Obvio que não! [...]
(SS) - Vai chorar, vai chorar! Aí, tá vendo? Já tá saindo!
(MS) - Quem chora é você [...]

Silvio Santos (SS) ainda faz mais provocações à Maisa (MS), em relação a
veracidade do namoro dela:
(SS) - Tá namorando quem?
(MS) - Eu?
(SS) - É!
(MS) - Não te interessa! [...]
(SS) - Tá namorando de mentira!
(MS) - A gente não tem intimidade, ué. Eu não tenho intimidade com você,
você não me conta suas coisas, por que que eu vou te contar as minhas?
(SS) - [...] geralmente as pessoas saem assim: não, não conto e tal. Não tem
nada! Que namorado, não tem nada, não tem ninguém!
(MS) - É melhor você pensar que eu não namoro mesmo.
(SS) - Ainda bem!
(MS) - É, não vai interferir no nosso relacionamento profissional!

Por fim, Silvio (SS) tenta debochar de Maisa (MS), quando mostra uma foto dela
na calçada da fama, mas ela o enfrenta, revidando a sua provocação:
(SS) - Isso aqui é você onde? Em Los Angeles?
(MS) - Los Angeles, na calçada da fama [...]
(SS) - Tava procurando a sua estrela? Não tem estrela pra você lá não!
(MS) - Tava procurando a sua, mas não tem!

Iniciamos a análise desses trechos retomando a questão do olhar hierárquico. Ao
evidenciar o namoro de Maisa é perceptível que existe uma vigilância de Silvio, que quer
saber com quem ela está namorando. Neste ponto, destacamos como a questão da idade
faz com que os julgamentos de Silvio Santos sejam diferentes. Se estabelecermos uma
relação comparativa entre as duas atrizes, a Lívia, com mais de trinta anos, só poderia
viajar para procurar marido, enquanto Maisa, com dezesseis anos, não tem credibilidade
ao dizer que está namorando, seu namoro não tem veracidade. Silvio critica Lívia por
viajar sozinha e zomba de Maisa por ela andar acompanhada da mãe. Agora a hierarquia
não é mais a profissional, mas sim a do patriarcalismo e a do machismo: um homem de

idade examina e sanciona as falas de duas mulheres jovens. Isso mostra que as relações
de poder não são homogêneas, não são sempre as mesmas, pois cada interação convoca
diferentes discursos.
Como ficou explicitado na introdução desse trabalho, estamos lidando com
representações de posições sujeitos, representações de formações discursivas,
independentemente de serem situações reais ou não. Por isso corroboramos os postulados
de Bourdieu acerca do poder simbólico:
O poder simbólico é um poder de construção da realidade que tende a
estabelecer uma ordem gnoseológica: o sentido imediato do mundo (e, em
particular, do mundo social) supõe aquilo que Durkheim chama o conformismo
lógico, quer dizer, “uma concepção homogênea do tempo, do espaço, do
número, da causa, que torna possível a concordância entre as inteligências”.
(BOURDIEU, 1989, p. 09).

Pensando na questão do conformismo lógico, podemos destacar o momento em
que Lívia Andrade descobre que o patrão voltou das férias e também volta,
imediatamente. A construção da realidade da empregada está diretamente atrelada a
realidade de seu patrão. Isso parece corroborar o postulado de Foucault de que o poder
disciplinar adestra: “[o] poder disciplinar é com efeito um poder que, em vez de se
apropriar e de retirar, tem como função maior ‘adestrar’; ou sem dúvida adestrar para
retirar e se apropriar ainda mais e melhor” (FOUCAULT, 2014, p. 167).
Ainda sobre o caso de Lívia: a empregada não espera uma ordem para voltar, o
simples aviso de que o patrão voltou já deixa implícita essa determinação, em função do
adestramento, desse poder disciplinar que o patrão exerce sobre a empregada. Assim, é
possível pensar que “[a] disciplina ‘fabrica’ indivíduos; ela é a técnica específica de um
poder que toma os indivíduos ao mesmo tempo como objetos e como instrumentos de seu
exercício” (FOUCAULT, 2014, p. 167).
Nesse sentido, o que vemos durante o Jogo dos Pontinhos é a fabricação de
padrões: um padrão de patrão personalista e antiquado, que faz e desfaz de suas
empregadas; um padrão de mulheres jovens e empoderadas, se pensarmos no
enfrentamento verbal das atrizes; um padrão de empregada submissa, se pensarmos que
Lívia Andrade, mesmo apresentando um discurso de indignação, acaba se submetendo as
ordens do patrão; um padrão de homem machista, se pensarmos que Silvio Santos diz o

que quer de determinados comportamentos das mulheres; um padrão de idoso, se
pensarmos no comportamento de senilidade do apresentador, pelo que parece ter os seus
dizeres legitimados por essa condição. Existe, então, uma fabricação simbólica, uma
fabricação ideológica desses padrões de sujeitos.
No entanto, esses sujeitos discursivos em análise, Silvio Santos, Lívia Andrade e
Maisa, são constituídos por diferentes vozes, por diferentes formações discursivas. Como
explica Eni Orlandi:
Se, de um lado, toda formação discursiva é heterogênea em relação a ela
mesma porque os limites do dizer, as diferentes regiões de sua constituição,
refletem sua relação com sua exterioridade (o outro sentido), por outro lado, o
sentido é errático, podendo migrar de uma sua região para outra, faz parte das
condições de produção do sentido a circulação possível pelas diferentes
formações discursivas. (ORLANDI, 2007, p. 80).

Se pensarmos nos enunciados produzidos por Silvio, Lívia e Maisa, é possível
pensar em um público que legitime os dizeres de Silvio enquanto patrão, enquanto homem
machista, enquanto idoso ou senil. Ao mesmo tempo, haverá um público que irá se
identificar com a situação de empregadas, mulheres e jovens, vivenciada por Lívia e
Maisa, e a identificação será com esse posicionamento de mais empoderamento,
relacionado às mulheres jovens na contemporaneidade. Isto porque o método da análise
de discursos permite que se busque “mostrar os mecanismos dos processos de
significação que presidem a textualização da discursividade” (ORLANDI, 2008, p. 23).
(1)

Partindo de três pressupostos expostos por Eni Orlandi (2008, p. 19),

segundo os quais: “a. não há sentido sem interpretação; b. a interpretação está presente
em dois níveis: o de quem fala e o de quem analisa, e c. a finalidade do analista do discurso
não é interpretar mas compreender como um texto funciona, ou seja, como um texto
produz sentidos”, pensamos que os sujeitos discursivos têm formações discursivas
distintas, apresentam uma heterogeneidade discursiva, e isto pode ser visto no quadro
Jogo dos Pontinhos, o qual constrói representações de identificação para um público
diversificado, atingindo desde idosos machistas até jovens empoderadas, tudo em busca
da audiência.
Saindo do jogo...

Enunciamos, neste trecho final, algumas hipóteses que guiaram a nossa reflexão
sobre a legitimação ou a justificação dos dizeres que foram apresentados, muitas vezes
ofensivos, sexual e moralmente. A primeira está associada à senilidade: parece que se
aceita, socialmente, que o idoso diga certas coisas aos jovens pelo fato de ser senil, uma
liberdade construída simbolicamente e que se apóia em um poder/saber (FOUCAULT,
2002) ligado a um discurso médico/psicológico/jurídico/moral de inimputabilidade por
falta de lucidez e respeito ao idoso. A segunda hipótese relaciona-se ao trabalhismo:
parece que se aceita, socialmente, que o patrão vigie e discipline seus empregados pelo
fato de pagar seus salários, um domínio construído simbolicamente e que se vale de um
poder/saber (FOUCAULT, 2002) que emana de um discurso jurídico/moral de
valorização do trabalho. A terceira liga-se ao machismo e patriarcalismo: parece que se
aceita, socialmente, que o homem exerça um poder simbólico e disiciplinador frente as
mulheres.
Entretanto, nos trechos analisados aparece uma certa dissonância com este quadro
de hipóteses levantado acima. É possível pensar em um discurso de empoderamento
feminino, que se faz visível mesmo que ele apareça por causa da ampla audiência do
programa. Há uma representação de resistência do trabalhador e também a de resistência
dos jovens nas falas das atrizes. Pensamos que a heterogeneidade discursiva é o que
permite compreender tal dissonância: as atuais condições sócio-históricas de produção
dos enunciados desencadeiam esses posicionamentos discursivos, fornecendo as
formações discursivas que permitem a resistência. Assim, os enfretamentos tratados nesta
análise ocorrem por causa da existência de um discurso feminista, de empoderamento
feminino, assim como o de discursos de compreensão da exploração do trabalhador e de
rebeldia juvenil.
Reiteramos, ao final, as questões de representações trabalhadas ao longo do texto.
Lidamos com as representações discursivas que giram em torno das questões de gênero:
um homem exercendo o poder disciplinar sobre a mulher, que apresenta resistência, no
que vemos que na sociedade majoritariamente machista há o enfrentamento de uma
posição discursiva empoderada pelo feminismo. Lidamos também com as representações
de classes sociais: um patrão exercendo o poder simbólico sobre as empregadas, que
apresentam resistência, no que vemos que na sociedade do trabalho precarizado há o

enfrentamento de um sujeito discursivo colocado na posição de “colega de trabalho”,
mesmo que este seja um termo usado pelo próprio Silvio Santos, o patrão. Por fim,
lidamos com as representações da senilidade: um idoso exercendo o poder (disciplinar e
simbólico) sobre as jovens, que apresentam resistência, no que vemos que na sociedade
majoritariamente patriarcal há o enfrentamento a partir de um discurso da força da
juventude. Todas essas relações de poder e resistência são marcadas pela coerção que
parte do dizível, mas vai além dele.
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Resumo:
Esta pesquisa objetiva analisar excertos declaratórios de Silvio Santos no que diz respeito à
gordofobia e ao racismo, em um fragmento do Teleton (2016). Tentamos entender como esses
dizeres podem ser legitimados ou refutados, tendo em vista as condições de produção
enunciativas e a repercussão desses dizeres. Apoiamos nossa perspectiva teórica nos estudos de
Foucault (2004) para analisar como se dá a produção discursiva desses enunciados. A respeito
dos processos de silenciamento, nos pautamos em Orlandi (2007) para investigar o apagamento
ou a interdição de determinados dizeres, pois o silêncio também significa. Mobilizamos uma
perspectiva sociológica, por meio dos estudos de Minois (2003), para refletir sobre as condições
de produção enunciativas do idoso, especificamente no discurso humorístico, que podem ser
consideradas como fatores que autorizam ou justificam determinados dizeres de Silvio Santos.
Palavras-chave: Politicamente Incorreto; Silvio Santos; Gordofobia.

Introdução
Esta pesquisa tenciona analisar trechos enunciativos de Silvio Santos em um
momento de interação com um grupo de dançarinas plus size, ocorrido no Teleton (2016).
O corpus selecionado para a análise mostra a interação de Silvio com as dançarinas após
a apresentação1. Apresentaremos também alguns trechos que mostram a repercussão da
fala de Silvio, veiculados no blog Grandes Mulheres e no site Catraca Livre. Eles revelam
o posicionamento de telespectadores e internautas sobre o que Silvio disse.
Os principais objetivos projetados são a análise de excertos declaratórios de Silvio
Santos; a repercussão deles em relação à gordofobia e ao racismo; e o entendimento sobre
como podem ser legitimados ou refutados, levando em consideração a posição-sujeito
que ele ocupa e que seus interlocutores ocupam. Dessa forma, serão compreendidos os
processos de subjetivação e as formações discursivas que constituem ideologicamente
esses sujeitos.

1

Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=0wGm8qXnSm4>.

Os processos de subjetivação que clivam os sujeitos pelo discurso humorístico
(perspectiva discursiva de Silvio santos, em virtude dos programas que ele apresenta)
podem fomentar e legitimar dizeres gordofóbicos e racistas (recortes temáticos que
abordaremos nas falas de Silvio Santos), que são mascarados por um discurso lúdico,
permitindo a enunciação politicamente incorreta. No entanto, em contrapartida, a
circulação de discursos de visibilidade em detrimento do racismo e em favor do
empoderamento feminino, vinculados às políticas de afirmação dos excluídos
socialmente, instaura a polêmica mesmo com o crivo do discurso humorístico. A ordem
discursiva contemporânea, portanto, em consonância com o que pode e deve ser dito
(FOUCAULT, 2005 ), questiona o humor em nome da humilhação, com o objetivo de
incluir, de valorizar todos os seres humanos e garantir seus direitos, discurso jurídico que
atravessa o discurso politicamente correto e, pelo viés da punição, causaria desconforto
devido ao respeito hipócrita, impelido pelo medo.
É relevante trabalhar com essas perspectivas de análises para entendermos como
se dá a manutenção de preconceitos ainda hoje e como eles podem ser (re)velados com
preconceitos conforme os processos de subjetivação tanto do sujeito que enuncia quanto
do sujeito que recebe esses enunciados.
O aporte teórico que sustenta essa pesquisa é baseado em leituras de Foucault
(2004) para que possamos entender como se ordenam os discursos que analisaremos e
suas regularidades. Também nos apoiaremos nos estudos de Orlandi (2007) para
assimilarmos o silenciamento discursivo que Silvio realiza. Utilizaremos também a teoria
de Gros (2004) e Minois (2003) para refletir sobre o efeito de liberdade discursiva pelo
filtro do discurso humorístico mobilizado por Silvio Santos.
O recorte temático deste trabalho, embora não seja extenso, representa uma
regularidade discursiva nos dizeres de Silvio. A partir desses enunciados, analisaremos
como se dá a aprovação ou a condenação dos dizeres de Silvio Santos pelo acontecimento,
pela rarefação dos enunciados em diferentes textos. O acontecimento, no âmbito
discursivo, é o que nos faz questionar o porquê de um enunciado e não outro em seu lugar
(FOUCAULT, 2005). Já a rarefação diz respeito à "distribuição de lacunas, de vazios, de
ausências, de limites, de recortes" em determinada formação discursiva (FOUCAULT,
2005, p. 135). A repercussão dos dizeres de Silvio, de maneira positiva ou negativa, será

explicada considerando os interlocutores e as condições de produção sócio-históricas. A
partir dessa pesquisa, poderemos entender como a ascensão dos discursos de
empoderamento condena as práticas de subjetivação que encaram gordofobia, racismo e
demais atitudes preconceituosas como humor. Assim como é possível pensar em um
público que normaliza as práticas discursivas de Silvio Santos como algo autorizado no
meio humorístico, há sujeitos que condenam esses dizeres.
Vai pra lá, vai pra lá silenciamento da representatividade: gordofobia e racismo nos
dizeres de Silvio Santos
Os enunciados de Silvio Santos que serão destacados neste trabalho possuem
regularidades discursivas de cunho gordofóbico e racista. Tendo em vista as condições de
produção sócio-históricas nas quais os dizeres de Silvio são construídos, lidamos com
posicionamentos contrastantes na repercussão desses dizeres. Há um público que legitima
e compreende os dizeres de Silvio em função da idade do apresentador e em função da
estrutura de seu programa, de caráter humorístico, mas também há um público que se
apropria da ressonância dos discursos de empoderamento e de combate a qualquer forma
de preconceito. Para esse público, os dizeres de Silvio Santos são encarados de outra
forma: são dizeres ofensivos que se mascaram por meio do discurso humorístico, com
aderência à segregação social.
A interação entre Silvio Santos e o grupo de dança Plus size evidencia parte da
constituição politicamente incorreta dele, o que é regular em seus dizeres:
- Não, mas tá difícil! Se eu tivesse que escolher uma como a mais bonitinha
das gordinhas eu ia ter dificuldade. Agora, você é muito graciosa, [...] embora
você sendo negra, né, a única negra entre as brancas, mas é bonita! Bom, deixa
eu ver, quantos quilos você pesa?
- Cento e vinte!
- Ah é, cento e vinte quilos, meu bem, é fogo, hein! Cê come muito, é?
- Pouquinho!
- Não, falando sério...
- Não, eu como bastante!
- [...] Pra você manter cento e vinte quilos funcionando dezesseis horas por dia,
né?! Que horas cê levanta? Levanta cedo e dorme tarde! Quem casar contigo
vai ter dois prazeres... um na hora do bem bom e o outro na hora que cê sai de
cima. [...] O grupo é bom, é bonito, é simpático, chama a atenção, até pela
gordura e porque é incomum, é incomum, não tem nenhum grupo rival de
vocês no Brasil. A Eliana comprou um formato de gordas, agora eu só li pra
ver o que era, mas não sei se elas dançam. Eu sei que são todas gordas e quando

vier esse programa pra cá vocês podem até copiar o programa ou então, sei lá,
porque que são gordas e porque que foi vendido na feira lá, que a Eliana foi,
na feira de Cannes. Ela comprou o programa das gordinhas, quando o
programa chegar aqui vocês vão ver, porque eu também não conheço.
- A gente trabalha com a representatividade, entendeu? Pra que as mulheres se
aceitem do jeito que são [...].
- Não, não, não vão nessa de ficar gorda desse jeito não! Não, não, não, não,
gorda não!

O recorte citado mostra uma surpresa de Silvio com relação ao grupo de
dançarinas, em função da gordura, posteriormente Silvio apresenta dizeres problemáticos,
que favorecem para a compreensão do que ele diz como algo racista, além de zombar as
dançarinas em função do peso e silenciá-las, quando elas tentam afirmar e se inscrever
identitariamente num discurso de representatividade e de aceitação de si.
Para continuar as problematizações, apresentamos agora prints da repercussão
desses dizeres no blog Grandes Mulheres:

Figura 1

A blogueira que criou e alimenta o blog citado é Paula Bastos. Para entendermos
o lugar social de fala que ela ocupa, ela se afirma como jornalista, que estudou teoria da
comunicação e Análise do Discurso. Outro fato que é importante destacar e que aparece
na materialidade do blog, por meio de uma fotografia, é que a blogueira é obesa
(considerando o discurso médico), então isso contribui para a legitimação do

posicionamento dela, em virtude da política empática, de projeção na alteridade para
acolhimento e aceitação da pluralidade performativa de todos os sujeitos.
A modalização linguística por meio de advérbio com função adversativa
comprova a desaprovação do animador de televisão quanto ao perfil obeso das mulheres
do grupo de dança: “Mas tá difícil”, “mas é bonita” – apesar de gorda e negra.
Há também conjunção concessiva para apoiar (“mas é bonita. Você é bonita de
verdade!”) uma componente do grupo, que, antes, é agredida verbalmente por ser negra:
“embora você sendo negra”. A blogueira destaca e critica o momento em que Silvio se
dirige à única dançarina negra dizendo que ela é muito graciosa e que, embora ela seja
negra, ela é muito bonita. Esse dizer de Silvio promove inquietações. Foucault diz que
[Há uma] inquietação diante do que é o discurso em sua realidade material de
coisa pronunciada ou escrita; inquietação diante dessa existência transitória
destinada a se apagar sem dúvida, mas segundo uma duração que não nos
pertence; inquietação de sentir sob essa atividade, todavia cotidiana e cinzenta,
poderes e perigos que mal se imagina; inquietação de supor lutas, vitórias,
ferimentos, dominações, servidões, através de tantas palavras cujo uso há tanto
tempo reduziu as asperidades. (FOUCAULT, 2004, p. 08).

A partir dessas inquietações diante do que é o discurso em sua realidade material,
pronunciada ou escrita, seria, então, o dizer de Silvio um elogio ou um preconceito
mascarado por palavras que amenizariam as asperidades? Haveria uma supressão do
preconceito contra gordxs e negrxs ao ressaltar a beleza após adversidades e concessões?
Ou teríamos o reforço do preconceito, ao rechaçar os fenótipos negro e gordo? O trecho
“embora seja negra, é muito bonita” pode significar um elogio àquela mulher, mas o uso
da conjunção embora faz com que esse elogio seja limitado apenas a ela, não pela cor de
pele, mas por outros fatores não materializados; é um elogio que, de certa forma, valoriza
aquela negra e exclui outros negros, pois não se normaliza hegemonicamente como bela
a cor de pele negra.
Outro trecho que gerou repercussão no blog é referente ao peso das dançarinas:

Figura 2

Silvio critica o peso das dançarinas, que destoa dos padrões de peso ideal
estabelecidos regularmente como saudáveis e belos. A repercussão do blog mostra que o
foco, o espanto de Silvio com relação ao peso, seria um reforço ao estereótipo de
ridicularização do corpo gordo, o que é reiterado quando o apresentador fala do ato
sexual, do prazer que o parceiro da moça sentiria quando ela saísse de cima (ainda que o
prazer aparecesse também quando ela estivesse em cima). É por meio dos binarismos e
dos oxímoros que se demonstram os preconceitos, o caráter depreciativo dos comentários,
e elogios do animador de televisão. Em uma tentativa de revidar toda essa exposição e
esse constrangimento, no final do diálogo uma das dançarinas tenta promover um
discurso de representatividade e aceitação, mas é silenciada e negada por Silvio.
Mobilizamos os estudos de Orlandi (2007) para entender o procedimento de
silenciamento.
Determinado pelo caráter fundador do silêncio, o silêncio constitutivo pertence
à própria ordem de produção do sentido e preside qualquer produção de
linguagem. Representa a política do silêncio como um efeito de discurso que
instala o anti-implícito: se diz “x” para não (deixar) dizer “y”, este sendo o
sentido a se descartar do dito. É o não dito necessariamente excluído. Por aí se
apagam os sentidos que se quer evitar, sentidos que poderiam instalar o
trabalho significativo de uma “outra” formação discursiva, uma outra região
de sentidos. O silêncio trabalha assim os limites das formações discursivas,
determinando consequentemente os limites do dizer. (ORLANDI, 2007, p. 7374).

O silêncio ao qual Orlandi se refere constitui sentidos. Além disso, esse tipo de
silenciamento está intimamente relacionado com os interditos, de Foucault. “Se diz ‘x’
para não (deixar) dizer ‘y’”. Silvio diz “não, não, não vão nessa de ficar gorda desse jeito
não! Não, não, não, não, gorda não” para não permitir que as dançarinas falem sobre a
representatividade, sobre a aceitação do próprio corpo e essa tentativa de dizer que não
se efetiva configura-se como o não dito necessariamente excluído.
Além dessa repercussão que mostra um posicionamento totalmente contrário aos
dizeres de Silvio, ao não conceber como humor o que Silvio diz, trazemos ainda alguns

tweets selecionados pelo site Catraca Livre que apresentam posicionamentos mais
complacentes, alguns justificados pelo discurso humorístico, outro pelo fator idade do
animador (a aproximação da morte imprimiria um impacto de suavização da gravidade
dos preconceitos, também devido à desordem mental possível em um idoso e ao respeito
possibilitado pelo acúmulo de experiência, vivência). Há também o primeiro comentário,
que mantém a avaliação negativa devido à desidentificação com os preconceitos,
desautorizados inclusive pela enunciação durante a velhice, pois reiteram a exclusão
social. Vejamos:

Figura 3

O primeiro tweet difere-se, portanto, dos demais, em termos de posicionamento.
Destaca que o fato de ser idoso não permite que ele diga tudo que quer, pois é preciso
reconhecer como a ordem discursiva permeia os sujeitos, na contemporaneidade: mesmo
sendo de um idoso, os dizeres gordofóbicos e racistas (d)enunciam segregação social.
Conforme pontua Foucault (2004, p. 09), “[s]abe-se bem que não se tem o direito de dizer
tudo, que não se pode falar de tudo em qualquer circunstância, que qualquer um, enfim,
não pode falar de qualquer coisa”. As interdições discursivas não seriam violências
linguísticas se levassem a um apagamento social todos os dizeres pernósticos. Os
enunciados polêmicos exigem, na contemporaneidade, uma ressignificação e uma
transformação das práticas discursivas, pois a tônica dos direitos humanos é necessária
para garantia cidadã plena, intransferível a cada sujeito. Os dizeres de Silvio não são

filtrados pela cautela, pelo cuidado de todos os seus telespectadores e de todos os seres
humanos, discursivizados pelo domínio do saber democrático, acessível. Há quem
justifique e legitime esse descuido de Silvio pelo fato de ele ser idoso, como é o caso do
segundo comentário. Então torna-se aceitável tudo o que ele diz em função do fato de ele
ser idoso. Minois diz que
A velhice dá medo, “a velhice odiosa, débil, inabordável, sem amigos e que
resume nela todos os males”; o riso pode aliviar esse medo, e na comédia os
velhos são grotescos, já que não são mais capazes de desfrutar os prazeres da
vida e que a proximidade da morte torna vãos todos os seus projetos. (MINOIS,
2003, p. 52).

Se “na comédia os velhos são grotescos”, a condição da velhice seria concessiva
de uma liberdade discursiva para Silvio. Daí também há uma espécie de impunidade para
o idoso, que não se importa com a vigilância de seus enunciados preconceituosos por se
sentir autorizado à posse de seu efeito de liberdade, também juridicamente e
humoristicamente. Além disso, o riso seria uma forma de aliviar todas as angústias e
medos que a velhice pode provocar. Silvio se apropria disso para fazer um humor baseado
na ridicularização do outro, pelo aspecto lúdico, e há quem legitime isso por meio de um
conformismo relacionado à idade.
O terceiro comentário também justifica os dizeres de Silvio, pois “ele é assim, fala
tudo que vem à cabeça”. Partindo desse dizer, é possível entender Silvio Santos como um
sujeito parresiasta: “A parrhesia é a liberdade de linguagem, o dar a liberdade de falar, o
falar francamente, a coragem da verdade” (GROS et al, 2004, p. 11, grifo do autor). Silvio
explicita a verdade de si, sem volteios, sem escamotear por meio do discurso
politicamente correto ou polido, sem aderir às políticas de afirmação dos excluídos
socialmente.
Pêcheux (1995, p. 160) preconiza que “o sentido de uma palavra, de uma
expressão, de uma proposição, etc., 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”. É necessário compreender
que a materialidade linguística, discursiva, constrói-se por meio de fatores linguísticos e
extralinguísticos que são determinantes para a produção de efeitos de sentido. Portanto, a

formação ideológica dos interlocures de Silvio é o que vai determinar se o que ele diz é
apenas humor ou se é propagação de preconceitos.
Considerações Finais
A materialidade discursiva dos enunciados analisados neste trabalho é
atravessada, em alguns processos de subjetivação, pela idade de Silvio Santos,
caracterizando-o como um velho gagá, como se ele não mais tivesse controle de seus
dizeres e se revelasse, conforme o conceito de Foucault (2004), como parresiasta, de
maneira cínica. Essa seria uma hipótese para a legitimação dos dizeres de Silvio. Além
disso, o atravessamento do discurso humorístico permitiria qualquer possibilidade
enunciativa, pois a função é fazer rir, ainda que pela gozação pejorativa do outro.
Os enunciados de Silvio Santos, sujeito público, possuem regularidades
discursivas politicamente incorretas, o que coloca em xeque sua postura ética numa ordem
discursiva contemporânea atravessada pela valorização da diferença, contrária à
homogeneização dos corpos, das crenças e das vivências.Mais que isso, a falta de
responsabilidade ética relacionada à alteridade é ofensiva, pois priva sujeitos de suas
materialidades fenotípicas pelo fato de destoarem de padrões tradicionalmente
construídos historicamente, capazes de (neo)colonizarem a língua e reiterarem a
hegemonia da beleza pelo preconceito, descartando possibilidades como negra e
gorda.Entretanto, as condições de produção sócio-históricas atuais estão atribuindo novos
sentidos ao que o apresentador de televisão diz, que vão além do discurso lúdico, do
discurso humorístico.
Já a negação, a resistência e indignação com relação a esses dizeres gordofóbicos
e racistas constituem uma formação discursiva cuja aliança baseia-se numa sociedade
mais empoderada, que aceita a diferença ao invés de segregá-la ou ridicularizá-la. É
possível coletar enunciados regulares do contexto sócio-histórico contemporâneo
relacionados à justiça e equidade; entretanto as formações discursivas são distintas e o
modo de recepção desses dizeres também. Como são plurais, líquidas, moventes e
heterogêneas as posições-sujeito, conforme verificamos nas diferentes publicações sobre
Silvio Santos, legitimações e refutações são possíveis sobre os mesmos dizeres,
dependendo do lugar social que os leitores ocupam.
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Resumo:
A América Latina, ausente nos estudos de relações internacionais na França, emerge
midiaticamente em momentos de crise internacional, como espaço disputado ou território
insubordinado. O continente americano foi o continente fundador de uma globalização
inconsciente que foi atada na Europa, na pequena cidade de Lorena de Saint-Dié, no ano de
1507, pelo cartógrafo Martin Waldseemmüller. A América foi inserida no mundo global por
geógrafos, navegantes, a serviço de conquistadores europeus. Permanece ainda hoje espaço
historicamente submetido a autoridades distantes, vassala de poderes exteriores em sua parte
“latina”. Mas se pode averiguar que as mudanças de soberano, de um século a outro, têm um
sentido global, revelando uma mudança de liderança mais ampla, e cada vez mais
global.Realidade geopolítica que sempre foi contestada, sem êxito, mas de modo constante pelos
atores políticos latin-americanos.
Palavras-chave: América Latina; Subordinação; Contestação.

América Latina passou da tutela das das primeiras potências coloniais europeias,
- Espanha e Portugal - donas diretas das terras e de seus habitantes do século XVI aos
princípios do século XIX, para Estados tutores e controladores das soberanias latinoamericanas, Reino Unido e Estados Unidos nos séculos XIX e XX, espaço este atualmente
em disputa entre China e EUA.
Esta dominação exterior foi rejeitada de distintas maneiras: por teorias políticas,
literatura, surgimento de movimentos nacionalistas e libertadores, adesão ao
multilateralismo diplomático. Até o momento, estas aspirações fracassaram, deixando,
apesar do que se diz, um acervo que se transmite de geração em geração.

Fotografia de uma dominação exterior cambiante e permanente
A primeira dominação foi espanhola e portuguesa
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Tradução realizada por Maísa Ramos Pereira, Rafael Borges Ribeiro dos Santos e Simone Garavello
Varella.

As terras foram “descobertas” e disputadas entre Espanha e Portugal. Este conflito
entre dois reis e duas nações, que compartilhavam valores religiosos e éticos, foi
moderado pela autoridade do Papa, em uma época que não havia organizações como as
Nações Unidas.

Em 1493, o Papa Alejandro VI propôs uma divisão das terras

“descobertas”, consideradas terras de ninguém2. Apesar do risco de anacronismo, é
interessante observar que, quase quatro séculos depois, as potências europeias chegaram
a um procedimento igual para a divisão do continente africano na Conferência de Berlim3.
Esta primeira divisão foi rapidamente contestada por Portugal, que conseguiu
ampliar em distintos momentos sua fatia da torta americana: em 1494 (tratado de
Tordesillas4), em 1750 (tratado de Madrid), e em 1777 (tratado de San Ildefonso).

Natureza do espólio em disputa
As duas potências disputavam entre si bens raros na Europa: ouro e prata nos primeiros
tempos e, a partir do século XVII, produtos tropicais, açúcar, café, cacau, tabaco.

Lugar do continente no mundo
Um espaço passivo, politicamente dirigido da Europa pelos reis da Espanha e de
Portugal.
Um espaço colonizado tanto econômica quanto cultural e espiritualmente: os
idiomas locais foram suplantados pelos dos soberanos (espanhol e português). A
nomenclatura do continente, de seus rios, de seus montes e de seus lugares, apagaram as
anteriores (muitas fazem referência à religião cristã: São Paulo, Santa Fé de Bogotá,
Corpus Christi, San Francisco, Los Angeles, San José, Santo Domingo; Santiago do
Chile, Salvador da Bahia, San Luis, São Luís do Maranhão). Outras referências recordam
territórios matrizes europeus: Nueva Granada; Córdoba; Cartagena; Merida. Enfim, o
continente e seus habitantes receberam nomes novos: América em referência ao
navegador Américo Vespúcio, que foi o primeiro a patentear as terras descobertas, e os
autóctones, que foram batizados de Índios, validando-se o erro de Cristóvão Colombo,
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Na Bula intercaetera, em 3 de maio de 1493.
Em 1885.
4
Tordesilhas em português, em 7 de junho de 1494.
3

que pensava haver tocado a Índia asiática, chegando ao Caribe. As religiões locais foram
proibidas e perseguidas. Os templos, no México e no Peru, serviram de alicerce para
construir igrejas. Os textos sagrados astecas ou maias foram queimados. A Inquisição,
polícia católica, organiza seu primeiro Auto de fé no México, em 15285.
Um lugar revelador da potência internacional.
Espanha e Portugal, as maiores potências marítimas da época, conquistaram
territórios extra-europeus, porque tinham meios financeiros e materiais, tecnologia, e
ideologia conquistadora. Sua dominação de uma parte importante do continente
americano é o reflexo dessa assimetria de meios e potência, o que não impediu
contestações crescentes de outras potências europeias ao longo dos séculos XVI/XVIII
(da França; da Holanda; da Inglaterra, sobretudo).6

Novas dominações no século XIX: América Latina entre europeus e EUA
Inglaterra foi a primeira beneficiária exterior das independências latino-americanas
Não pelas terras controladas diretamente, que foram poucas, lugares estratégicos
de navegação como Malvinas, costa dos Mosquitos, Honduras britânica, mas por forçar
a abertura dos rios à navegação internacional (cf. ao apoio britânico à independência do
Uruguai, deixando-o a Argentina como ex província oriental de Vireinato de la Plata e
como Província Cisplatina o império brasileiro), bem como por assentar uma relação
financeira (endividamento dos independentistas) e comercial desigual (abertura
negociada dos mercados em troca de ajudas aos independentistas).

Natureza dos bens em disputa
O controle das grandes vias do comércio marítimo (Panamá/Cabo Horn) e fluvial
(Río de la Plata). O controle dos mercados e das finanças dos novos Estados
independentes. O acesso privilegiado a bens estratégicos: salitre do Chile; carne da
Argentina e café do Brasil.
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Criação de um tribunal da Inquisição em Lima, em 1569; no México, em 1571; em Cartagena, em 1609.
A França tentou conquistar territórios ao Norte e ao Sul das potências ibéricas: ao Norte uma “Nova
França” no atual Canadá e em Louisiana, e ao sul uma “França Antártida” e “equinocial”, no Brasil de hoje.
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O lugar da América latina no mundo do século XIX
Os novos Estados independentes tiveram que aceitar uma dominação britânica
reveladora da nova hierarquia internacional. A Inglaterra controla, sobretudo na primeira
metade do século XIX, as economias dos países latino-americanos. Depois das guerras
napoleônicas, a Inglaterra é a grande potência mundial, o que não impede, como nos
séculos anteriores, a emergência de concorrências numerosas: a Espanha que tenta, em
1817, reconquistar suas colônias com o apoio da Santa Aliança; a França, que tentou criar
um protetorado no México de 1862 a 1867 e construir um canal interoceânico no Panamá,
a partir de 1876; e, sobretudo, os EUA, que forçaram os ingleses a firmar compromissos
cada vez mais desequilibrados (em 1850 e em 19017), e captam territórios e ativos
econômicos de países terceiros (compram a Louisiana da França em 1803; a Flórida da
Espanha em 1817; conquista de Cuba e Porto Rico em 1898; compram da sociedade
francesa o canal do Panamá em 1903).

A América Latina no século XX, quintal dos EUA
EUA elaboram teorias legitimadoras de sua dominação
Elaboração de uma doutrina de bloqueio de ingerências europeias: a doutrina
Monroe (1823).
Invenção, pelo jornalista O’Sullivan, do “Destino Manifesto”, para justificar a
anexação do Texas8 em 1845.
Invenção de uma doutrina das fronteiras movediças, em nome da civilização,
prolongando o conceito ibérico de “descobrimento” em 1893 (Frederick Jackson Turner,
“A fronteira na história americana”).
Ampliação ingerencista da doutrina Monroe com o corolário do presidente
Roosevelt, que legitima, em 6 de dezembro de 1904, intervenções necessárias por
comportamentos errados de outros países.
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Tratado Clayton-Bulwer de 19 de abril de 1850 e tratado Hay-Pauncefote de 1901.
Seguida depois da firma do tratado Guadalupe-Hidalgo de 2 de fevereiro de 1848 das anexações da
Califórnia, Colorado, Arizona, Novo México, Nevada, Utah e parte de Wyoming, Kansas e Oklahoma.
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Invenção de teorias da contenção (do comunismo) depois da Segunda Guerra
Mundial (doutrina da segurança nacional/da reversibilidade das ditaduras militares
anticomunistas, segundo a chamada doutrina Kirckpatrick9).

Utilização militarizada destas doutrinas
A Guerra com o México, de 1846 a 1848, permite aos EUA ganhar 2.378.539,45 km2.
A Guerra com a Espanha em 1898 permite aos EUA substituir a Espanha em Cuba, Porto
Rico, Guam e Filipinas.
Pressões militares contra a Colômbia em 1903, que permitiram a independência do
Panamá e a cessão indefinida de uma “zona” territorial para construir um canal
interoceânico10.
Intervenções no Caribe e na América Central para exigir o pagamento de uma dívida11.
Intervenções diretas (em Granada e Panamá12) ou indiretas (Guatemala, República
Dominicana e Chile13), na segunda metade do século XX, para impedir alternâncias
políticas que poderiam favorecer uma aliança privilegiada com a URSS.
Apoio a militares de segurança nacional no Cone Sul e na América Central.

Criação de instrumentos de dominação não militarizados
Instrumentos diplomáticos: organizações pan-americanas, como as conferências
pan-americanas e, a partir de 1948, a OEA e suas diversas dependências.
Instrumentos comerciais como o TLCN14 e a facilidade andina15.
Em consequência disso, controle de setores chave das economias dos países
latino-americanos: petróleo e banana.

9

Embaixadora dos EUA na ONU, na época do presidente Ronaldo Reagan.
Bloqueio marítimo dos EUA ao longo das águas panamenhas em 3 de novembro de 1903. 13 de
novembro: reconhecimento da independência do Panamá; 18 de novembro: Tratado Hay-Bunau Varilla,
que dá aos EUA um território de 10 milhas entre Pacífico e Atlântico panamenho para construir um canal
interoceânico.
11
Em El Salvador, Haiti, Nicarágua e República Dominicana.
12
Granada em 1983 e Panamá em 1989.
13
Guatemala em 1954; República Dominicana em 1965 e Chile em 1973.
14
Tratado de Livre Comércio da América do Norte: Canadá, EUA e México.
15
ATDPEA, Andean Trade Promotion and Drug Eradication Act (Lei de Promoção Comercial Andina e
Erradicação das Drogas) EUA/Bolívia-Colômbia-Equador-Peru, promulgada em 31 de outubro de 2002.
Vinha depois de outro tratado de 1991.
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Instrumentos de formação e pensamento militar com a Escola das Américas,
criada em 1946.
Instrumentos de formação do pensamento liberal, com bolsas para estudar nas
universidades norte-americanas e com ofertas das fundações norte-americanas.
Instrumentos de cooperação como a USAID e o projeto Aliança para o progresso
das Américas16.
Instrumentos de influência com a ampla difusão de modos de consumo cultural
norte-americanos: música, cinema, religiões evangélicas.

Para quê? O espólio em disputa
Matérias-primas estratégicas: petróleo (México e Venezuela); economia de
alimentos primários (na América Central, Colômbia e Equador); café do Brasil.
Mercado dos países latino-americanos.
Controle das finanças destes países, cujo endividamento garante o controle
econômico (via FMI).
Impedimento de alternâncias que poderiam favorecer um controle exterior não
reversível (da Alemanha antes da Segunda Guerra Mundial e da URSS depois)

O lugar do continente no mundo do século XX
O continente latino-americano é dominado pelos EUA, haja vista ter sido ele a
maior potência mundial em todo o período, o que não impediu as tentativas de presença
competitiva por parte de outras potências: Alemanha e Itália (antes da Segunda Guerra
Mundial), Rússia (depois que conseguiu garantir a emergência de um Estado comunista,
Cuba, e de um governo dissidente, Nicarágua), França (com os presidentes De Gaulle e
Mitterrand, que buscaram favorecer, sem êxito, um ocidentalismo dissidente).

Um presente de periferia em disputa competitiva
Periferia dependente de centros em disputa
Os EUA seguem tendo uma influência considerável.

16

1961 – 1971. Assinado em Punta del Este (Uruguai), em 17 de agosto de 1961.

Os EUA mantém uma forte presença no estrangeiro mais próximo: México.
Os EUA impõem uma relação de dependência variável, através de acordos
comerciais multilaterais, considerando um passado próximo, e bilaterais com Donald
Trump, o que permite a empresas dos EUA ampliarem sua presença em setores primários
chave, tanto energéticos quanto industriais (apoiando a abertura do mercado petroleiro no
México ou a tomada de controle da Embraer pela Boeing).
Os EUA impõem unilateralmente seus interesses em matéria migratória ou de
política antinarcótica.
Os EUA seguem propondo denominadores comuns ideológicos: atualmente
demonizam a Venezuela e o populismo, esquecendo-se de Cuba e do comunismo.
A China ganhou um espaço de maior influência nos últimos 20 anos.
A China é atualmente um sócio comercial central para a maioria dos países.
A China é também um país prestamista.
A China desenvolve uma política de presença duradoura: com viagens anuais de
responsáveis, edição de um livro branco17, a difusão de seu idioma e de sua cultura e a
formação de especialistas na América Latina18.
Chegaram outros atores maiores, tanto asiáticos quanto Europeus. As capitais
destes países detêm setores maiores da economia latino-americana, já que suas empresas
conseguem captar grandes contratos de infraestrutura.

O espólio em disputa
Os bens primários da América Latina: matérias-primas agrícolas, energia primária
e minerais. Além dos grandes contratos de equipamentos e obras públicas; as redes de
comunicação; o sistema bancário; os bens de consumo e a mão de obra barata, trabalhando
em empresas de países membros da “comunidade internacional”.
O lugar da América Latina: um “extremo ocidente” (expressão do embaixador
universitário francês Alain Rouquié)?
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Em 2008.
O primeiro instituto da América Latina (IAL) foi fundado em 4 de julho de 1961.

Tutelada de maneira brutal pelos EUA: comentários do presidente Donald Trump
relativos a “países de merda” (Haiti e El Salvador19) e ao México.
Tutelada por organismos técnicos da “comunidade internacional”, o FMI, a
OCDE, a OEA.
Tutelada por meios de comunicação de massa integrados ao espaço da
comunicação global.
Tutelada pelos novos atores sociais asiáticos que, como os EUA, praticam a
assimetria comercial.
Consequência diplomática: um seguidismo em relação aos EUA. A Colômbia,
envia tropas para participarem da Guerra da Coréia; a Argentina se envolve na operação
“Escudo do deserto”, em 1991. Na invasão norte-americana ao Iraque, em 2003,
participaram militares da República Dominicana, Guatemala, Honduras e El Salvador.
No conflito com a Coréia do Norte (expulsão dos embaixadores de Pyongyang do Peru e
do México). No Oriente Próximo, o deslocamento das embaixadas de Guatemala e Peru,
de Tel Aviv para Jerusalém, bem como o anúncio da Colômbia de que também pretende
transferir sua embaixada. Inserção da Argentina, em 1988, no espaço dos importantes
países aliados aos EUA extra OTAN20 e da Colômbia no espaço de país sócio global da
OTAN, em 31 de maio de 2018.

Paralelamente, aspiração a uma soberania latino-americana permanente e
compartilhada
De Bolívar a Bolívar
= Bolívar foi, historicamente, a maior referência, ainda que cada país tenha uma
referência própria. Em certa medida, a sala dos patriotas latino-americanos na Casa
Rosada (presidencial) argentina resume e reúne uma simbologia soberana comum21.
Símbolo das independências latino-americanas, foi o iniciador da necessidade de
unir suas distintas partes para enfrentar as tentativas europeias de voltar a colonizar, assim

Publicado pelo “Washington Post” em 13 de janeiro de 2018.
MNNA, em inglês Major non-NATO ally.
21
Instaladas em 2010, essas pinturas foram retiradas em 2016.
19
20

como conter a potência norte-americana. Símbolo também dos limites unionistas “arei no
mar, semeei no vento”, disse no fim da vida.
Bolívar encarna essa simbologia na nomenclatura de muitos lugares da América
Latina, bem como nos livros escolares.
Bolívar foi ou é uma referência ideológica para os que defendem o oximoro das
soberanias nacionais e coletivas.
O M19 (Movimento 19 de abril) colombiano o reivindicou nos anos 198022.
A Ação Democrática da Venezuela introduziu nos colégios o pensamento de
Bolívar.
Hugo Chávez mais tarde articulou um discurso nacionalista e latino-americanista
baseado na figura e no pensamento de Bolívar.

Exercícios de Soberania Prática 1: defender a superioridade do direito internacional
Porque o direito internacional se aplica a todos os Estados de forma igualitária,
qualquer que seja sua orientação ideológica.
Drago (de Luis Maria Drago, diplomata argentino) inventou uma doutrina para
impedir o recurso à força para exigir o pagamento de uma dívida.
Foi apoiada também a criação de instituições judiciais internacionais: CIJ (Corte
Internacional de Justiça), SDN (Sociedade das Nações) e ONU (Organização das Nações
Unidas).
Foi apoiada a descolonização de territórios considerados ocupados por potências
externas, como foi o caso do apoio à Argentina durante a Guerra das Malvinas em 1982,
ou em 2011, para o reconhecimento da Palestina como Estado.
Foram condenadas em instituições internacionais, de medidas e ingerências
unilaterais, como o embargo de Cuba pelos EUA ou a demanda de legitimar uma
intervenção militar no Iraque, apresentada pelos EUA ao Conselho de Segurança da
ONU23.
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Com o sequestro midiatizado da espada de Bolivar em 17 de janeiro de 1974 e a criação, em 1986, da
ordem dos guardiões da espada. Foi devolvida em 31 de janeiro de 1991 por Antonio Navarro Wolffs.
23
Com a oposição dos membros não permanentes latino-americanos do Conselho de Segurança, Chile e
México.

Outras iniciativas advogaram em favor da paz que apaga as assimetrias militares.
Como o projeto de Carlos Saavedra Lamas de paz universal (Prêmio Nobel 1933), como
o Tratado de Tlatelolco, de desnuclearização da América Latina de 196824, como as
medidas de confiança entre países como Argentina e Brasil relativas ao núcleo militar em
1991; e entre Argentina e Chile, que solucionaram 17 problemas fronteiriços em 1984,
1994 e 1998, como também a participação em operações de paz da ONU e comando de
uma destas operações no Haiti em 2004 (MINUSTAH).

Exercícios de Soberania Prática 2: Uma diplomacia de regateio
Os pequenos Estados tentam negociar compensações em troca do apoio pedido
pelos EUA, a exemplo dos países que mandaram soldados ao Iraque para preservar o
estatuto residencial privilegiado dos seus nos EUA25.
Potências médias teorizaram como necessária sua submissão voluntária aos EUA
por sua assimetria, isso em troca de um tratamento de aliado vassalo privilegiado.
Teoria do “realismo periférico” na Argentina peronista de Saul Menem e da
“estrela polar” do político colombiano Marco Fidel Suarez.
Prática de uma diplomacia “nasserista” pondo em competição potências maiores
para preservar um espaço de liberdade. Um exemplo diplomático dessa prática é, quando
no fim da guerra fria, com a criação dos grupos de Contadora em 1983 e Rio em 1986,
apoiaram-se na Comunidade europeia para conter a relocação da guerra fria na América
central. Um exemplo comercial é o “regionalismo aberto” que pratica o Chile, modelo
ampliado com a busca de cooperações com o espaço do Pacífico por parte de muitos
países membros da APEC (Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico) e do TPP
(Acordo Transpacífico de Cooperação Econômica).
Uma diplomacia de corredores nos EUA pretendia aproveitar suas contradições
institucionais.
Tomando en cuento la complejidad de los procesos de decision en EUA, gobiernos
latino-americanos financiaron grupos de presion en Washington, para influenciar
parlamentarios. Partidos politicos crearon con la misma intencion redes internacionales.
24
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Prêmio Nobel da Paz outorgado ao embaixador mexicano Alfonso Garcia Robles.
TPS, Temporary Protected Status o Estatus de Proteccion Temporal

El PRI mexicano creo la COPPPAL (Conferencia Permanente de Partidos Politicos
Latinoamericanos) en 1979. El PT brasileno los Foros de Sao Paulo en 1990 y de Porto
Alegre en 2001.

EXERCÍCIO PRÁTICO 3: mutualizar as potências periféricas (1980-2013)
Entre latino-americanas, criaram-se redes sub-regionais intergovernamentais:
ALADI (Associação Latino-americana de Integração), em 1980; Mercado Comum
Centro-Americano, em 1991; CAN (Comunidade Andina de Nações), em 1969;
CARICOM (Comunidade do Caribe), em 1973; MERCOSUR/MERCOSUL, em 1991,
Aliança do Pacífico, em 2011. Algumas tinham metas mais ambiciosas; ALBA (Aliança
Bolivariana para os povos da nossa América), em 2004; UNASUR-UNASUL (União das
Nações Sul-americanas), em 2008; CELAC (Comunidade de Estados Latino-americanos
e Caribenhos), em 2011.
Criaram-se pontes entre latino-americanos e outros periféricos: Países
africanos/sul-americanos, Países árabes/sul-americanos, IBAS (Índia-Brasil-África do
Sul) e BRICS (Brasil-Rússia-Índia-China-África do Sul).
Consequência desta iniciativa: entrada de três latino-americanos no G20
(Argentina, Brasil e México); MINUSTAH, primeira operação de paz liderada por latinoamericanos; presença diplomática em terrenos inexplorados até o momento, no Irã, Japão,
China, Rússia, Turquia e Oriente Próximo. Seguem ativos em 2018 a OEA, cuja sede está
em Washington e a Aliança do Pacífico. ALBA, CAN e MERCOSUL estão em letargia
e a UNASUL congelada pela saída indefinida de seis países membros em 2018.

Hipóteses para entender a realidade de uma periferia estrutural
Estados sem consenso apesar de um potencial teórico de grande capacidade
Existência de um espaço com terras pouco ocupadas e irrigadas.
Existência de Estados de grandes proporções (Brasil, Argentina e México).
Existência de países com uma população considerável.
Existência de uma grande variedade de recursos naturais: minerais (cobre do
Chile, lítio da Bolívia e ferro do Brasil); energéticos (petróleo do Brasil, Colômbia,
Equador, México, Venezuela, gás da Argentina e Peru); agrícolas (soja da Argentina,

Brasil, Paraguai e Uruguai, carne na Argentina, Brasil e Uruguai, frango no Brasil, banana
na América Central e Equador, café no Brasil, Colômbia, Costa-Rica, flores na Colômbia
e laranja no Brasil).

Uma exploração e um aproveitamento medíocre deste potencial
Pouco valor agregado aos produtos exportados, uma mão de obra
insuficientemente formada e uma rede de comunicações terrestres insuficiente para
permitir a criação de grandes mercados (estradas como ferrovias).

Existência de fatores sociais que fragmentam a mobilização do potencial
Fortes desigualdades de ingressos, fortes desigualdades residenciais (com guetos
de ricos como de pobres), fortes desigualdades de acesso à saúde e à educação, forte
cultura de discriminação social e às vezes racial e religiosa.
Fatores geradores de desordens internas, sejam políticos (existência de guerrilhas
violentas), sejam de delinquências (criminalidade e autodefesa).
As taxas de homicídios na América Latina são as mais altas do mundo.
Uma parte importante dos recursos se perdem por violências (pressuposto de
segurança dos Estados, segurança privatizada tanto pelas empresas quanto pelos
indivíduos).
Consequência política: sistemas democráticos em crise, incapazes de criar espaços
de mobilização para o bem comum.

Por que falharam as tentativas de insubordinação
Falharam pela resistência dos Estados centrais
A comunidade internacional não aceitou a pretensão emergente dos países da Unasul. As
empresas transnacionais apoiaram seus sócios locais e seus amigos políticos durante todo
o período. Dentre estes amigos, havia as empresas midiáticas de massa, que davam eco a
esta maneira de entender o mundo e a política. Bloquearam as tentativas de entrar nos
processos de decisão internacional (como exemplo, a iniciativa do Brasil e da Turquia
relativa ao acordo nuclear Iraniano em 2010).

Os governos insubordinados não reformaram a fiscalização e os modelos produtivos
Os governos “insubordinados” dos anos 2000/2013 aproveitaram a bonança dos
preços de seus produtos exportados para financiar ambiciosos programas sociais.
Contudo, quando os preços destes produtos caíram, se encontraram sem alternativas para
sobreviver e manter estes programas.

Resultado destas contradições
As crises produziram alternativas de governo de direita, seja por via eleitoral
(Argentina, Chile e Peru) seja por manipulações institucionais, como no Brasil, Honduras
e Paraguai. As diplomacias se realinharam aos poderes centrais, chamados também de
Comunidade internacional. Os erros econômicos, éticos e políticos dos poderes de
esquerda mantidos (Nicarágua, Venezuela) facilitaram a fabricação de bodes expiatórios
e alianças de circunstâncias (como o grupo de Lima em 2017).

CONCLUSÃO PARA O BRASIL E EXTENSIVA À AMÉRICA LATINA:
Riorda Roett, “Brasil (...) não é um jogador mundial, nem terá a capacidade de sêlo sem antes decidir-se a abordar o tema fiscal e as pesadas preocupações pela
desigualdade social ou econômica”.
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Resumo:
O objetivo da presente pesquisa incidiu em compreender a contribuição da diplomacia
presidencial de Luís Inácio Lula da Silva por intermédio de mediação de conflitos no Oriente
Médio, e os sentidos manifestos, porquanto o ex-presidente Lula, em seus governos, desempenhou
um papel preponderante ao lidar diretamente com cruciais conflitos internacionais nesta região,
a fim de possibilitar um substancial caminho para a estabilidade do sistema internacional. Nesse
sentido, a pesquisa, de caráter exploratório e qualitativo, clamou para a realização de um
aprofundamento teórico, partindo-se da análise do conflito de Irã na questão nuclear e do
conflito israelo-palestino na questão Palestina. Considerou-se, ainda, a Escola Francesa da
Análise do Discurso como central abordagem crítico-analítica dos pronunciamentos dos
discursos presidenciais e de documentos oficiais emitidos, com o intuito de depreender a
percepção dos efeitos de sentidos.
Palavras-chave: Diplomacia presidencial; Mediação de conflitos; Análise do Discurso.

Introdução
O ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva demonstrou nos seus governos uma
política externa com uma agenda voltada para paz a fim de possibilitar um substancial
caminho para a estabilidade do sistema internacional, a partir da diplomacia presidencial,
em cruciais e específicos conflitos internacionais, a destacar na região do Oriente Médio.
Destacam-se os seguintes casos em que o Brasil, por meio da diplomacia presidencial de
Lula, contribuiu na área da mediação de conflitos no Oriente Médio: a) a questão nuclear
iraniana e a tentativa da obtenção de um acordo através de uma disposição reunida pelos
governos do Brasil e da Turquia, de forma que houve a materialização de um acordo: a
Declaração de Teerã; e b) a iniciativa lançada pelo Brasil para uma proposta de mediação
acerca da questão Palestina.
A linha Francesa da Análise do Discurso, por seu turno, tem contribuído, pois

oferece um arcabouço teórico quanto à relação entre linguística e ideologia ao articular a
qualidade dos discursos e os juízos instituídos na conjuntura sócio-histórico de
determinada sociedade. Desse modo, no tocante ao campo discursivo, se fez necessário
analisar e compreender os sentidos manifestos que derivaram da condução da diplomacia
presidencial de Lula.

A questão nuclear iraniana e análise de discursos
Os Estados Unidos e demais membros do grupo P5+11 sempre questionaram o
intento iraniano de enriquecer urânio como uma possível expansão do programa nuclear
para fins militares, aplicando, por diversas vezes, sanções ao Irã diante de supostas
violações ao Tratado de Não Proliferação Nuclear (TNP)2. O Irã, contudo, rejeitou as
propostas e as sanções, e iniciou o enriquecimento do urânio. Por efeito, diante dos
ineficazes esforços despendidos pelos países do P5+1, se abriu uma oportunidade para o
Brasil conduzir uma mediação com o Irã.
Um evento importante que contribuiu para o aprofundamento da investida
brasileira nesta temática se deu graças à visita do próprio presidente iraniano, Mahmoud
Ahmadinejad, a Brasília, para um encontro presidencial com Lula, no Itamaraty, no dia
23 de novembro de 2009. Neste mesmo dia, o presidente Lula realizou uma Declaração à
Imprensa (MRE, 2009) após a assinatura de atos.
“O Irã e o Brasil são dois grandes países em desenvolvimento. Têm aspirações
comuns em matéria de progresso econômico e social”...
...“A política externa brasileira é balizada pelo compromisso com a democracia
e o respeito à diversidade”...
....“Reconhecemos o direito do Irã de desenvolver seu programa nuclear para
fins pacíficos, com pleno respeito aos acordos internacionais. Esse é o caminho
que o Brasil vem trilhando, em obediência à nossa Constituição, que proíbe a
produção e a utilização de armas nucleares”...
....“Mas a busca de um entendimento, nesse e em outros temas regionais, exige
a incorporação de novos interlocutores genuinamente interessados na paz. Para
dialogar, é necessário construir canais de confiança, com desprendimento e
coragem. São esses mesmos valores e princípios que devem prevalecer na
busca de paz no Oriente Médio“. (MRE, 2009, p. 183-184)
1

O P5+1 é um grupo composto pelos cinco países que são membros permanentes do CSNU, os EUA, a
Rússia, a China, o Reino Unido e a França, mais a Alemanha, de modo que uniram esforços diplomáticos
em 2006 a fim de realizar negociações sobre o programa nuclear do Irã.
2
O Tratado de Não Proliferação Nuclear (TNP) entrou em vigor em 1970 e possui a finalidade de limitar
o armamento nuclear dos cinco países detentores, os EUA, a Rússia, o Reino Unido, a França e a China, e
evitar a proliferação de armas nucleares pelos demais países.

Percebe-se dos trechos acima selecionados, que se visou estabelecer a edificação
de uma “ponte de influência” para o Brasil se inserir na questão nuclear iraniana, bem
como na região do Oriente Médio, a partir do plano discursivo. Dentre os sentidos, foram
captados os seguintes: a) países periféricos estão discutindo temas de agenda global; b) o
Brasil possui capacidade para gerir crises e temas da agenda global; c) o Brasil respeita e
obedece os direitos humanos e demais normas, ainda que tenha relações com o Irã que é
conhecido por não agir de acordo com os direitos humanos; d) o Brasil reconhece o direito
do Irã com seu programa nuclear para fins pacíficos; e) se fazem necessários
interlocutores adequados, vulgo Brasil, na questão nuclear iraniana para a contribuição à
paz; e f) o Brasil está aberto ao diálogo.
Este conjunto apreendido de sentidos reunidos atuam como uma sinalização para
os demais atores que observaram o encontro. Isto é, o Brasil está se relacionando com o
Oriente Médio, com o Irã, e não há motivos para preocupação porque os direitos humanos
e as demais normas vigentes estão sendo observados e respeitados. Igualmente, é
sinalizado para o próprio Irã que o Brasil é um ator comprometido com o diálogo e
capacitado a gerir crises.
Esses efeitos de sentidos compreendem uma variedade de valores que revestem o
discurso, em função do contexto em que se introduz. E o discurso somente obtém sentido
através de sua contextualização (BRANDÃO, 2004). Não basta analisar o domínio
linguístico de um discurso, mas também as crenças e valores, o lugar, o momento
histórico que envolve o discurso e os agentes deles. Afinal, a contextualização, a
exterioridade do discurso, é uma das disposições necessárias para a produção do sentido
do discurso (ORLANDI, 2009; 2009). Ora, Lula enunciou em um contexto que uma crise
econômica mundial emergiu com grande força nos EUA e na Europa, porém não teve
muito impacto no Brasil, e isso contribuiu para o país se projetar no sistema internacional
com uma postura mais incisiva, como a aproximação com o Oriente Médio. Ademais, é
um contexto em que nenhuma grande potência obteve sucesso.
Desse modo, pela análise deste discurso político, percebe-se o quanto não há
enunciado destituído de contexto (histórico e ideológico), pois esse exerce coerção
semântica sobre o enunciado. Por outro lado, o sujeito do discurso é aquele que fatalmente

está falando do seu lugar de enunciação, sendo um sujeito permeado por vozes coletivas,
logo, o sujeito está emaranhado em um contexto social, histórico e cultural (PÊCHEUX,
1990).
Destaca-se que, no dia 20 de abril de 2010, o presidente norte-americano Obama
escreveu uma carta para o presidente Lula e para o primeiro-ministro Erdogan. A carta
(FOLHA DE SÃO PAULO, 2010) continha uma solicitação do cumprimento do acordo
com pontos específicos a serem respeitados pelo Irã. E, por meio da carta do presidente
norte-americano, foi conduzida a mediação entre Brasil, Irã e Turquia com os seus chefes
de Estado e de governo e seus respectivos ministros, nos dias 15 e 16 de maio de 2010,
na capital do Estado iraniano, em Teerã. E em 17 de maio, houve a elaboração e assinatura
de um acordo trilateral: a Declaração Conjunta de Irã, Turquia e Brasil, ou Declaração de
Teerã.
O parágrafo primeiro (MRE, 2010a, p. 440-441) da Declaração inicia destacando
que o Irã reafirma seu compromisso com o TNP, bem como recorda o seu direito como
Estado-parte em desenvolver pesquisa, produção e uso de energia nuclear para fins
pacíficos, sem discriminção. Os parágrafos segundo, terceiro e quarto (MRE, 2010a, p.
440-441) analisam o acordo de troca do combustível nuclear como ponto de partida, na
medida em que reforçam a interação cooperativa, positiva e construtiva entre as nações,
em particular, nas atividades nucleares pacíficas. Ao final do parágrafo quarto, há um
trecho interessante que aponta como essencial evitar confrontação, privando-se de ações,
medidas e declarações retóricas que sejam capazes de criar obstáculos aos direitos e
obrigações do Irã no TNP.
Em conjunto, estes parágrafos enunciam a necessidade do reconhecimento do Irã
como Estado-parte do TNP e o reconhecimento do seu direito nas “atividades de
enriquecimento”, na medida que advoga para uma relação cooperativa e positiva, sem
discriminações. Mas também contém as vozes do Brasil e da Turquia para o
reconhecimento das suas legitimidades em gerenciar temas de paz e segurança
internacional, pois, afinal, as duas potências médias obtiveram um acordo em um caso
em que as grandes potências não conseguiram qualquer avanço. Logo, esta formação
discursiva observou os sentidos emergidos no passado, um quadro de conflitos,
negociações frustadas, discriminações e, a partir disso, considerou-se o futuro, para

alterar a realidade. Consoante Maingueneau (1998), a formação discursiva compreende
todo conjunto de normas que institui uma unidade de enunciados sócio-historicamente
traçados em face de uma posição e um momento estabelecidos para uma sociedade.
Assim, a realidade exprime o discurso e os sentidos contidos nele. E todo discurso possui
uma finalidade em forma de ação: a de modificar uma situação, de construir outra
realidade.
Portanto, considerando a Declaração de Teerã um discurso normativo, ela
apresenta em si objetivos essenciais para o Irã, que não se resumem apenas em obter uma
aprovação para o desenvolvimento e uso da energia nuclear para fins pacíficos. Há um
objetivo de alterar a realidade imposta pelos EUA e seus aliados em taxar o país em
questão como indigno e ilegítimo. Do mesmo modo que, também, existe um objetivo de
alterar a situação do Brasil e da Turquia como potências emergentes capazes de gerenciar
uma questão sensível que, até então, sempre foi tema de domínio dos países centrais,
afinal, ambos os países também construíram o acordo tripartite. Por efeito, o discurso
carrega em si as concepções, os ideais e as falas do outro, pois o objetivo do enunciador
é atingir o enunciatário para alterar a realidade.
No entanto, apesar do sucesso alcançado pelas negociações realizadas entre Irã,
Turquia e Brasil e da Declaração de Teerã decorrente, no dia 9 de junho de 2010, os países
membros do Conselho de Segurança das Nações Unidas (CSNU), permanentes e não
permanentes, votaram a favor de um projeto de resolução, a Resolução 1.929/2010 do
CSNU, que estabeleceu novas sanções contra o Irã, com exceção de Brasil e Turquia que
votaram contra. Esta recusa da Declaração de Teerã representa uma negação da
legitimidade do Irã como possuidor dos mesmos direitos que os demais membros do TNP,
bem como uma rejeição à legitimidade do Brasil e da Turquia com o acordo obtido.
“Emphasizing also, however, in the context of these efforts, the importance of
Iran addressing the core issues related to its nuclear programme, Stressing
that China, France, Germany, the Russian Federation, the United Kingdom
and the United States are willing to take further concrete measures on
exploring an overall strategy of resolving the Iranian nuclear issue through
negotiation on the basis of their June 2006 proposals (S/2006/521) and their
June 2008 proposals (INFCIRC/730)…” (UN, 2010, p. 2)

Percebe-se, do trecho acima selecionado da Resolução 1.929/2010, a necessidade
do CSNU de se reafirmar como o órgão que propicia a ordem mundial, bem como o órgão

legítimo para resolver a questão nuclear iraniana. Este posicionamento representa uma
resposta à Declaração de Teerã, em particular, à mediação conduzida pelo Brasil e pela
Turquia, visto que estes buscavam reconhecimento na ingerência de temas de paz e
segurança internacional, e alterar a ideia concebida de que apenas grandes potências
conseguem ser capazes de tal feito.

O conflito israelo-palestino na Questão Palestina e análise de discursos
O cenário hostil envolvendo a questão Palestina sempre foi existente, tem seguido por
diversos caminhos, se tornando mais complexa ao longo dos anos. E, em 2006, houve
uma mudança no mapa político interno da região árabe, ameaçando, ainda mais, o projeto
de constituição de um futuro Estado palestino. Isto porque, em janeiro de 2006, o grupo
Hamas (“Movimento de Resistência Islâmica”) venceu as eleições parlamentares na
Palestina, sendo que o Fatah (“Movimento de Libertação Nacional”) estava à frente da
liderança palestina há mais de 40 anos (MAIELO SILVA, 2018). E desde então, a questão
Palestina prosseguiu sufocada pela ruptura entre o Fatah e o Hamas, sendo que esse
último, movimento relacionado à Irmandade Muçulmana, tem sido considerado mais
radical (rotulado como “organização terrorista” pelos EUA e outras potências) e
“dominava a Faixa de Gaza, de onde partiam, com certa regularidade, ataques com
mísseis ao território israelense” (AMORIM, 2015, p. 205).
Em março de 2010, o ex-presidente Lula realizou um giro pelo Oriente Médio
visando estreitar laços comerciais/empresariais. Em Jerusável, Israel, no dia 15 de março
de 2010, Lula proferiu um discurso durante a sessão plenária especial do Parlamento
israelense-Knesset (MRE, 2010b), de modo que foi exposto, primeiramente, que o Brasil
defende a coexistência pacífica e soberana do Estado de Israel e do Estado Palestino, e
menciona “sobretudo pelo traçado de seu território” (MRE, 2010b, p. 3). Esta expressão
se refere ao respeito aos limites territoriais, haja vista que Israel tem violado, perpetrado
assentados militares, atentando contra a vida de palestinos e a própria existência do
Estado palestino. Igualmente, este mesmo fragmento também reporta ao reconhecimento
da Palestina, retroagindo-se as fronteiras de pré-1967, posto que o Brasil já se posiciou
defendendo o retorno das fronteiras anteriores à Guerra dos Seis Dias (1967) entre países
árabes e israelenses.

Em outro trecho, o ex-presidente brasileiro realiza um questionamento: “Não será
o caso de que as Nações Unidas, renovadas e com maior legitimidade, assumam agora
um papel mais ativo na busca da paz?” (MRE, 2010b, p. 6). Esta pergunta não se encontra
isolada. A agenda de política externa brasileira nos governos Lula pregava uma mudança
nas relações internacionais e nas Organizações Internacionais a fim de deixá-los mais
democráticos e representativos. É cogitado, assim, um papel mais ativo da ONU na
promoção da paz, porém, este oportuno desempenho teria que estar vinculado a uma
reforma no CSNU para se obter uma maior legitimidade e, consequentemente, uma maior
e eficaz governança global. Aliás, o Brasil tem evocado um assento permanente no
Conselho, logo, esta reforma e legitimidade só seriam possíveis quando considerar o
papel do país, já que ele tem revelado ao mundo as suas positivas incursões no Oriente
Médio, como interlocutor válido em uma região sensível, a qual está lidando com temas
de paz e segurança internacional, temas estes muito bem zelados pelas grandes potências.
Assim, o discurso está direcionado a diversas vozes, dentro de um contexto.
Na visita à Cisjordânia, Lula proferiu um discurso durante a cerimônia de
encerramento do encontro empresarial Brasil-Palestina, em Belém, no dia 16 de março
(MRE, 2010c). É inicialmente realizado menções sobre as condenações perante as ações
de Israel, como o bloqueio comercial imposto (e que foi aplicado juntamente com os
EUA) e o muro construído que travessa a Cisjordânia e a Faixa de Gaza, áreas estas com
maior concentração dos palestinos. De outra parte, são ressaltadas as diversas
contribuições que o Brasil fez à Palestina e que são postas como medidas brasileiras que
contribuirão para construir as bases do Estado palestino (MRE, 2010c, p. 2-3). Em outro
parágrafo (MRE, 2010c, p. 4) é posto uma visão ideológica e política afirmada nos
governos Lula, que visa informar que o país tem lutado para mudar sua própria situação
na geografia econômica do mundo, bem como alterar a própria configuração dessa
estrutura. Trata-se de romper com a submissão econômica perante as ditas “economias
ricas” e buscar a sua soberania. Por outro lado, é exposto em outro trecho na sequência
que o “Brasil pode disputar com os EUA e com a União Europeia em qualquer comércio”
(MRE, 2010c, p. 6) e que não se encontra mais dependente economicamente.

Todas

esses valores transmitem as seguintes ideias: a) o Brasil sofreu injustiças com outros
atores internacionais, em especial, os EUA; b) o Brasil já foi dependente das economias

ricas, porém conseguiu se tornar soberano economicamente; c) a economia brasileira se
tornou forte, tanto que a crise financeira mundial não repercutiu com furor,
diferentemente dos EUA e da Europa; e d) o país possui muitos parceiros comerciais e
participa de distintos fóruns multilaterais. Tais ideias, uma vez reunidas, concebem dois
efeitos de sentidos: primeiro, o Brasil é um interlocutor forte e interessado no destino da
Palestina; segundo, é encetado uma semelhança da Palestina com o Brasil, tendo em conta
que a Palestina é dependente de ajuda externa, não é soberana nem politicamente – pois
naquele momento, muitos atores não reconhecem formalmente o Estado palestino –,
muito menos na esfera econômica, já que tem sofrido embargos comerciais impostos por
Israel juntamente com os EUA.
Em suma, o efeito de sentido consiste em patentear medidas de “salvação” para
os palestinos, à proporção que constrói uma imagem do Brasil como forte, capaz e
interessado em proporcionar as bases para a edificação da Palestina como Estado
independente, ao passo que sublinha as capacidades econômicas e políticas do Brasil e
produz uma semelhança entre os dois. Assim, o discurso carrega em si as concepções, os
ideais e as falas do outro, tendo em vista que o objetivo do enunciador é atingir o
enunciatário, que no caso deste discurso, é estabelecer uma relação de semelhanças e
proximidades entre os sujeitos discursivos. Percebe-se, assim, o quanto estes discursos
constroem imagens do outro, e cada um dos sujeitos é para o outro somente uma imagem.
Charaudeau (2017) esclarece que a identidade desses sujeitos são imagens coconstituídas
no encontro deles e que estas assimilações percebidas e concebidas não representam
absolutamente uma imagem falsa ou enganosa; é uma imagem diante do outro que é o
próprio ser em sua verdade. Portanto, as identidades são construídas neste processo de
identificação dos sujeitos nos discursos e as condições de produção do discurso estão
presentes neste processo, porquanto nada é destituído de contexto sócio-histórico.
De todo modo, uma mediação propriamente dita ou outras formas de facilitação
com interlocutores no conflito israelo-palestino ficaram em suspenso. E no final daquele
ano, temos o reconhecimento do Estado palestino nas fronteiras de 1967 pelo Brasil,
através da Nota n. 707, de 3 de dezembro de 2010, pelo Ministério das Relações

Exteriores (MRE, 2010d)3. Infere-se que a carta do presidente brasileiro inicia apontando
que o Brasil defendeu historicamente não apenas um Estado palestino, mas a coexistência
pacífica entre Israel e Palestina, na medida em que atrela a um Estado seguro, coeso,
democrático e economicamente viável. É assinalada que esta defesa pela existência
pacífica entre os dois também se deu no seu governo, uma clara ressalva para as investidas
ocorridas com o direcionamento da política externa brasileira e a própria diplomacia
presidencial nos governos Lula. Em outro trecho, são citadas as intensificações
diplomáticas ao Oriente Médio nos governos Lula, a abertura do Escritório de
Representação em Ramalá, as visitas aos países árabes, o aprofundamento das relações
comerciais etc. O sentido aqui identificado é de que o Brasil de Lula tem se interessado e
investido nas relações com a região e os palestinos.
Posteriormente, nos trechos finais, há o reconhecimento formal do Brasil em
relação ao Estado palestino. Consoante Lula, em sua correspondência, o reconhecimento
do Estado palestino nas fronteiras de 1967 se deu por considerar que a solicitação de
Abbas “é justa e coerente com os princípios defendidos pelo Brasil na Questão Palestina”
(MRE, 2010d, p. 356). Estes principios não constam no conteúdo deste discurso; são
aqueles que regem as relações internacionais descritos nos incisos do artigo 4º da
Constituição Federal da República Federativa do Brasil de 1988, como a
“autodeterminação dos povos”, a “defesa da paz”, a “solução pacífica dos conflitos” e a
“cooperação entre os povos para o progresso da humanidade”. Logo, no discurso – a carta
do Lula – é transmitido que o ato do reconhecimento do Estado palestino, este
posicionamento do Brasil diante do sistema internacional, é justo e coerente devido aos
valores por si respeitados. E assim, se constrói, não somente uma justificativa, mas a
representação de uma identidade do Estado brasileiro como ator justo.

Considerações Finais

3

A Nota n. 707 do MRE divulgou a carta do presidente Lula que fora enviada ao presidente da Autoridade
Nacional Palestina (ANP), Mahmoud Zeidan Abbas em 1º de dezembro de 2010. Abbas havia enviado ao
presidente brasileiro uma carta datada em 24 de novembro de 2010 solicitando o reconhecimento formal
do Estado palestino nas fronteiras de 1967.

Concluímos que o Brasil exibiu seu interesse em adentrar em temas complexos, em
intensos conflitos e em regiões sensíveis, assuntos em que as grandes potências não
estavam conseguindo qualquer conquista. Foram anunciados ao mundo o potencial do
Brasil (aspirante a “subir de nível”) e construída essa imagem a partir do plano discursivo.
É de se reconhecer que existem enormes dificuldades para a despolarização em face das
peculiaridades envolvendo os Estados conflitantes e os arranjos normativos vigentes tanto
em âmbito nacional quanto em âmbito internacional. Sem contar as posições reativas das
grandes potências quanto ao destaque de potências médias que buscam uma maior
influência no sistema internacional, de maneira que acaba se esbarrando nos interesses
daqueles países já consolidados, como os EUA, sobre os “grandes temas” de seu domínio.
De todo modo, defendemos que a percepção ou compreensão de que apenas as grandes
potências ou as Nações Unidas é que são atores legítimos para desempenhar a função de
equilíbrio do poder global é um valor social e discursivamente construído. E o Brasil
buscou desconstruir esta percepção ao passo que adentrava em questões sensíveis e
construia e reproduzia uma imagem de ator capaz de gerenciar temas de paz e segurança
internacional.
A AD foi essencial para compreender a percepção dos efeitos de sentidos nos
discursos examinados. Verificamos como o sentido de uma palavra, de uma expressão, é
determinado pelas posições ideológicas que se encontram em um determinado processo
sócio-histórico. Cumpre observar que os sentidos aqui identificados não são os únicos.
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Resumo:
O sujeito-professor sofre com as adversidades decorrentes do momento sócio histórico e com
realidades que nem sempre favorecem o desenvolvimento de seu trabalho. Falamos das
condições de trabalho que diante das (in)certezas, torna-se um fator determinante no modo como
as práticas pedagógicas se desenvolverão. Nesse sentido, pesquisamos as condições de trabalho,
a partir dos reflexos provocados no professor e que nos remetem ao mal-estar do docente na
contemporaneidade. Acreditamos que o mal-estar se presentifica nas práticas pedagógicas
tecidas. Com isso, buscamos indícios das condições de trabalho oferecidas em diferentes escolas,
nas práticas pedagógicas de um mesmo sujeito-professor. Apoiamo-nos na Análise de Discurso
enquanto referencial teórico metodológico e nas contribuições da Psicanálise e Educação, para
analisar os resultados obtidos.
Palavras-chave: Condições de trabalho; Mal-estar docente; Práticas pedagógicas.

Introdução
Na sociedade contemporânea, o sujeito-professor sofre uma série de embates
decorrentes do momento sócio histórico que está inserido. Trata-se de um momento
ímpar, no qual os sujeitos são marcados por diferentes pulsões e inseridos, ao mesmo
tempo, em uma sociedade marcada pelas facilidades. Na tentativa de moldar os conteúdos
apresentados, o sujeito-professor se depara com realidades que nem sempre favorecem o
desenvolvimento de seu trabalho pedagógico.
Destacamos então as condições de trabalho que diante das incertezas e da recente
instabilidade política, se tornam um fator determinante para o modo como as práticas
pedagógicas se desenvolverão. O conjunto de fatores adversos, tratados nessa pesquisa,
por condições de trabalho, pode desenvolver ao longo do tempo, características que
constituem a subjetividade docente. Essas características são reconhecidas, para a
Psicanálise e Educação como sintoma do sujeito-professor que é, para nós, provocado
pelas condições de trabalho, que por sua vez compõe um cenário de mal-estar do docente
na contemporaneidade. Esse mal-estar se presentifica nas práticas pedagógicas
desenvolvidas em sala de aula e que segundo Freud (2011), “está sempre presente, num
lugar ou outro por detrás de todo sintoma”.

Com isso, a pesquisa realizada buscou os indícios das condições de trabalho
oferecidas em diferentes escolas, nas práticas pedagógicas de um mesmo sujeitoprofessor licenciado em química. Abordou-se a relação dessas atuais condições de
trabalho com a formação do mal-estar docente e como o sujeito-professor deve se implicar
na busca pela formação continuada a fim de superar as adversidades impostas ao
desenvolvimento de seu trabalho, proporcionando melhorias no processo de ensinoaprendizagem.
Analisamos as marcas e os efeitos de sentido, presentes nos dizeres dos
professores, considerando que essas marcas discursivas possibilitam-nos explicar o
funcionamento das formações discursivas, bem como buscar entender a realidade em que
se inscreve a(s) prática(s) docente (ASSOLINI, 2003).

Desenvolvimento
Análise de Discurso: referencial teórico metodológico
Como referencial teórico metodológico foi escolhido a Análise de Discurso de
matriz francesa, doravante A.D., que servirá como instrumento para analisar e refletir os
recortes selecionados. Tem-se os primeiros registros da Análise de Discurso, em 1969
como uma disciplina universitária, ano este em que ocorreu a publicação do livro Análise
Automática do Discurso, dos autores Michel Pêcheux e Fuchs.
Em suas contribuições, Assolini (2003) nos mostra:
Em suma, a A.D. procura compreender o modo como um objeto simbólico
produz sentidos, não a partir de um gesto automático de decodificação, mas
como um procedimento que desvenda a historicidade contida na linguagem,
em seus mecanismos imaginários. Dessa forma, o fragmentário, o disperso, o
incompleto e a opacidade também são de domínio da reflexão em A.D.

Em decorrência disso, estudar a linguagem a partir da perspectiva discursiva,
significa abarcá-la nessa complexidade, buscando entender e compreender o seu
funcionamento.
Desse modo, percebemos que a linguagem não é considerada neutra. Ela é
considerada um elemento de mediação do homem e de sua realidade. Assim, não podemos
estuda-la fora da sociedade, da historicidade do sujeito que a compõe, uma vez que os

processos que a constituem, são processos histórico-sociais vividos por cada um de nós
(ASSOLINI, 2003).
Dentro desse contexto, Orlandi (2006) nos mostra que a linguagem enquanto
discurso é a própria ação que transforma o homem em realidade, pois ao falar e tentar dar
significado, nós nos significamos, a partir de nossa vivência histórico-social.
A A.D. também abarca outros conceitos importantes como a linguagem e a língua,
e os sentidos e sujeito. Assim, na perspectiva discursiva estes conceitos não podem ser
discutidos separadamente, como por exemplo, temos que o sentido é algo atribuído por
um indivíduo, assim como a linguagem é proveniente da língua, porém carregada de
historicidade.
Apoiando-nos em Orlandi (2009) vemos que a língua não é apenas um código e,
a A.D. não é apenas um transmissor de informação. Existe um emissor e um receptor,
porém estes não atuam em sequência, assim não há necessidade de um processo ser
concluído para que outro apareça. O processo de significação ocorre simultaneamente
para ambos. Não podemos dizer que é apenas transmissão de informação, pois cada
sujeito tem a sua produção histórica e ao falar dá-se sentido à sua historicidade, visto que
a memória discursiva, memória de sentidos (COURTINE, 1981), é acionada impedindo
a simples transferência de mensagem. Quando a mesma autora (1999) define a linguagem
como trabalho, ela desloca percursos, assim faz-se um caminho que não passa somente
pelo psíquico ou pelo social simplesmente, mas também pelo domínio da ideologia. Essa
posição contrapõe-se àquelas que consideram a língua como um simples instrumento de
comunicação. Vale ressaltar que a relação entre sujeito e sentido constitui a definição de
discurso, assim pode-se dizer que ela é o efeito de sentido entre os locutores, que são os
próprios sujeitos.
Para Lagazzi (1988):
(...) o sujeito se constitui no interior de uma formação discursiva, mas a relação
que se estabelece com essa formação dominante e com outras formações
discursivas que aí se entrecruzam, a relação que ele estabelece entre as várias
formações discursivas, é própria de cada sujeito e não preexiste a esse sujeito.
Cada história produz um discurso diferente. Trata-se, assim, de uma
constituição mútua: o sujeito se constitui no interior de uma formação
discursiva, mas ao mesmo tempo constitui uma relação própria com essa
formação discursiva, relação essa permeada pela história do sujeito.

Temos então um indicio forte capaz de confirmar a relação entre sujeito, sentido
e a sua própria construção histórica como sujeito que (re)significa o seu dizer, a partir da
posição que ocupa.
Diante das definições sobre a A.D. aqui apresentadas, sendo o sujeito-professor o
principal meio de obtenção de dados dessa pesquisa, faremos uso de suas memórias
particulares (memória discursiva, de sentidos), para atingir o objetivo geral do estudo que
é analisar as manifestações do mal-estar provocado pelas condições de trabalho que
reverberam nas práticas pedagógicas dos mesmos sujeitos-professores em diferentes
escolas.
Uma análise discursiva se constitui por etapas, que correspondem às propriedades
do discurso e ao seu funcionamento. Tendo como premissa um texto faz-se a passagem
da superfície linguística (1ª etapa) para o objeto discursivo (2ª etapa) e, desta formação
discursiva para o processo discursivo (3ª etapa – formação ideológica). Na primeira etapa,
o analista, em seu primeiro contato com o texto, procura uma discursividade, para
construir um objeto discursivo que possibilite diferentes interpretações, pois para a A.D.
não há discurso acabado (ASSOLINI, 2003).
Compete, portanto, ao analista “(...) tornar visível o fato de que ao longo do dizer
se formam famílias parafrásticas relacionando o que foi dito com o que não foi dito, com
o que poderia ser dito, etc”. Assim estes dizeres dão a formação discursiva, fazendo a
palavra em si significar, x ou y, a afirmação de que esta confirma as possíveis
interpretações ou significados do discurso. (ORLANDI, 2009).
Partindo do objeto discursivo obtido na primeira etapa, “(...) o analista vai incidir
uma análise que procura relacionar as formações discursivas distintas – que podem ter-se
delineado no jogo de sentidos observado pela análise do processo de significação
(paráfrase, sinonímia etc.) – com a formação ideológica (...)” (ORLANDI, 2009). Assim
o analista atinge a constituição de todos os processos discursivos responsáveis por efeitos
de sentido, como por exemplo os sentidos de convicção, e conclui aassim, a segunda etapa
da análise.
Dessa forma,
distinguindo, na origem de sua reflexão, como diferentes formas de não-dizer
(implícito), o pressuposto e o subentendido, este autor vai separar aquilo que

deriva propriamente da instancia da linguagem (pressuposto) daquilo que se dá
em contexto (subentendido). Se digo “deixei de fumar” o pressuposto é que eu
fumava antes, ou seja, não posso dizer que “deixei de fumar” se não fumava
antes. O posto (o dito) traz consigo necessariamente esse pressuposto (não dito
mas presente). Mas o motivo, por exemplo, fica como subentendido. Pode-se
pensar que é porque me fazia mal. Pode ser também que não seja essa razão.
O Subentendido depende do contexto. (ORLANDI, apud ASSOLINI, 2003)

Entende-se que o subentendido complementa e se faz necessário ao que é
entendido. E que, ao longo do dizer, há toda uma margem de não ditos que também
significam (ORLANDI, 2009).
Nesse referencial teórico, é necessário olhar o texto como fato e não como dado,
e observar como ele, enquanto objeto simbólico funciona. Assim, não compete ao analista
do discurso interpretar ou descrever o texto, mas sim compreender e esclarecer como este
texto é capaz de produzir sentidos, identificando quais gestos de interpretação o formam,
assim como as posições dos sujeitos analisados, lembrando que toda interpretação está
sujeita a manifestações do inconsciente.
No contexto linguístico já citado anteriormente, não há constituição de sentidos
sem levar em consideração a historicidade, melhor dizendo, o contexto histórico-social
no qual a linguagem se firma. Dessa forma, na A.D. a linguagem só passa a ter sentido
porque está carregada de história, particularidades da vida cotidiana dos sujeitos
envolvidos. Todas as emoções, dificuldades, sentimentos, realizações e esperanças vêm
embutidos nessa linguagem que aos olhos do analista deve estar transparente e rica de
sentidos.
O sentido precisa ser trabalhado como algo relativo, que depende de outro fator,
assim qualquer alteração deste fator, faz com que o sentido ganhe outra perspectiva
diferente da primeira. Surge então a necessidade de se reunir três áreas do conhecimento
científico, sendo elas as teorias da ideologia, que compreendem as formações sociais e
suas transformações; a linguística; e a teoria do discurso, que determina a historicidade
dos processos semânticos.
Por fim, cito outro conceito não menos importante, que é a ideologia. A ideologia
é o resultado da interpretação do indivíduo como sujeito que precisa se inserir no repetível
para que seja interpretável. Todos os sujeitos são atravessados ideologicamente, sem
mesmo que precebam tal processo, entretanto as marcas ideológicas, ou melhor as

formações ideológicas se apresentam nos discursos, nas queixas, nos ditos, nos não-ditos
e no silêncio de cada sujeito-professor participante da pesquisa (ORLANDI, 1996).
Reforçamos ainda que a interpretação se relaciona com a subjetividade e com as
formações ideológicas. Assim, os resultados obtidos foram analisados á luz da A.D. com
contribuições da Psicanálise e Educação levando-se em consideração não a organização,
mas sim a ordem do discurso (FOUCAULT,2000) que é a forma material em quem o
sujeito é definido pelos sentidos que de certa forma são revestidos pela historicidade.

Psicanálise e Educação: o mal-estar na educação
Manifestações características de mal-estar transbordam por entre as salas de aula
das escolas públicas e privadas, repercutindo na saúde, no bem-estar e na formação dos
sujeitos-professores, considerados aqui, autores de um trabalho pedagógico.
Para Freud (2011), o mal-estar “está sempre presente, num lugar ou outro por
detrás de todo sintoma”, dessa forma presumimos que o mal-estar docente surge através
de uma série de fatores à que sujeitos-professores estão expostos no cotidiano de seu
trabalho e no conjunto, constituem uma vertente do sintoma, que além de gerar angústias
reais nesses profissionais, podem também, impactar no processo de ensino e
aprendizagem, influenciando a ‘forma’ com que os conteúdos específicos são ministrados
e adquirindo sentidos de verdade e de convicção.
Chamamos condições de trabalho por espaço físicos do prédio escolar,
disponibilidade de recursos didáticos como lousa, giz, livros, apostilas, computadores
entre outros. Entendemos que as políticas públicas educacionais também compõem as
condições de trabalho bem como os demais aspectos que no conjunto formam um quadro
de incertezas, instabilidades tanto nas escolas públicas quanto nas privadas. É impossível
não considerar o resultado de alguns desses fatores na rotina dos sujeitos-professores. A
junção desses fatores, ao longo do tempo, pode gerar um mal-estar constitutivo, que por
sua vez, atravessa as práticas pedagógicas do sujeito-professor, marcado pela ideologia e
tantos outros atravessamentos discursivos.

Constituição do corpus de análise

Outro aspecto para a análise de discurso é estabelecer o corpus de análise, ou seja,
o material selecionado para a análise propriamente dita. Para isso, iniciamos com a
definição de recorte, pois o corpus só se consolida a partir de um recorte de dados.
Orlandi define recorte como sendo, “(...) uma unidade discursiva; fragmento
correlacionado de linguagem e situação” (ORLANDI, 1987, p. 139).
Esses recortes funcionam como indícios do funcionamento discursivo, afinal na
perspectiva da A.D. o discurso é essencial, pois remete à ideia de movimento e de
caminho sem término. Afirma Assolini (2003) “com o discurso observa-se o homem
falando”, e por isso fez-se uso dos recortes para analisar e ‘encontrar’ as formações
discursivas, ideológicas e o imaginário no qual o sujeito-professor se inscreve,se
constitui.
Dessa forma, foram selecionadas algumas sequências discursivas de referência
(SDR), que para Courtine (1982), servem como indícios reveladores sobre os processos
discursivos que se relacionam com as condições de trabalho á que esses profissionais são
expostos.
Trabalhar metodologicamente na perspectiva discursiva requer considerar que
“(...) todo discurso se estabelece na relação com um discurso anterior e aponta para outro”
(ORLANDI, 1999, p.62). Se tivermos em mente o discurso como um continuum,
podemos dizer que as análises concentram-se em uma parte, escolhida de acordo com as
nossas perguntas e objetivos (ASSOLINI, 2013).
Por fim, tentamos rastrear as pistas linguísticas que levaram ao processo
discursivo, possibilitando explicar o funcionamento do discurso e a relação entre esse
funcionamento e formações discursivas que, por sua vez, remetam às formações
ideológicas e se refletem nas perspectivas trabalhistas que esses sujeitos-professores se
encontram. Buscamos desconstruir o “caráter material do sentido-mascarado por sua
evidente transparência para o sujeito” (ASSOLINI, 2013 apud PÊCHEUX, 1995).
Vale salientar que no contexto de A.D. cabem diferentes interpretações oriundas
de outras posições do sujeito, assim sendo, o corpus esteve e está passível de novos
olhares e novas interpretações.

O intuito é investigar o que cada sujeito-professor reflete sobre suas próprias
condições de trabalho e discutir o tema comparando com o que lhes é oferecido nas
instituições que ministram aulas, sendo elas publicas estaduais e privadas.
A escolha pela entrevista oral, registrada por gravação do áudio como instrumento
de coleta de dados foi justificável pelo uso da A.D., pois o falar em detrimento do escrever
é bem mais revelador. Assim podemos dizer que os deslizes, as trocas, o silêncio, o
engano, o “eu quis dizer” e entre outras falhas, são indícios que despertam no analista o
funcionamento do discurso, logo “[...] podemos dizer que não há língua sem esses
deslizes, logo não há língua que não ofereça lugar à interpretação” (ORLANDI, 2009, p.
78), até as mesmas palavras podem trazer significados diferentes analisando o contexto e
situação do sujeito.
Foi utilizado um diário de campo para registrar outros tipos de informações bem
como algumas características dos sujeitos-professores. Quanto ao local em que cada
sujeito-professor ministra aulas, salientamos que todas as escolas públicas são estaduais
e situam-se na cidade de Ribeirão Preto (SP). As três escolas são relativamente grandes,
atendendo por volta de mil alunos cada, que são provenientes de diversos bairros da
cidade, localizadas em regiões de fácil acesso seja por veículo coletivo ou a pé.
Quanto às escolas privadas, duas delas são de pequeno porte e outra maior, todas
atendem alunos desde as séries iniciais até os anos finais e também se situam em regiões
de fácil acesso, sendo uma delas em um bairro nobre da cidade.
Com isso, foram selecionados três sujeitos-professores através das experiências
de estágio, que ministram aulas em escolas publicas estaduais e escolas privadas, para
que fosse possível discutir e comparar as atuais condições de trabalho destes em ambas
as instituições.
É importante citar que se primou pela ética em todos os processos e, por isso,
manteve-se o sigilo sobre toda e qualquer informação pessoal dos participantes. Além
disso, cada sujeito-professor assinou o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, para
que pudesse participar da pesquisa, bem como todas as escolas envolvidas autorizaram a
presença da pesquisadora no ambiente escolar e nas salas de aulas.
Acredita-se que as respostas obtidas nos remetem a uma ou mais formação(ções)
discursiva(s), que muito contribui(ram) para o desenvolvimento da pesquisa.

Fazer análises discursivas requer que o pesquisador movimente-se em um ir e vir
constante entre os fundamentos teórico-metodológicos e leitura do corpus e a análise
propriamente dita. Além disso, não poderíamos deixar de dizer que esse processo é
afetado pelos gestos interpretativos do analista, e, portanto, pelas suas filiações às
determinadas redes de sentido, condições de produção nas quais se efetivaram suas
escolhas e, também, por sua incompletude (ASSOLINI, 2013).
É importante relembrar que o objetivo não foi estabelecer comparações entre os
sujeitos-professores, mas sim entre as condições de trabalho oferecidas pela rede publica
estadual e rede privada da cidade de Ribeirão Preto. Tendo em vista o exposto,
avançaremos para as considerações finais.

Considerações Finais
A qualidade do ensino é um tema muito discutido, e por mais polissêmica que a
palavra qualidade seja e aberta a inúmeras interpretações, acreditamos que as condições
de trabalho refletem diretamente nas práticas pedagógicas dos professores e impactam na
qualidade do ensino oferecido pelas instituições, independente de qual seja. Por outro
lado, também observamos os reflexos dessas condições de trabalho no plano psíquico e
físico desses profissionais.
Destacamos como diferencial entre esses ambientes de trabalho, os sentidos que
as condições de trabalho possuem, ou melhor, as formações ideológicas (PÊCHEUX,
1990) que se constroem sobre esses fatores em cada escola. Nesse sentido, podemos
observar os discursos atravessados por certezas, que remetem a um imaginário de que
sempre as escolas particulares oferecerão as melhores condições de trabalho.
Notou-se pelas entrevistas, gravações, anotações e com as análises na perspectiva
de A.D., que há necessidade de melhorias urgentes nas condições oferecidas para que os
profissionais desenvolvam o trabalho docente. Procurou-se também contextualizar as
diferentes escolas em que estes profissionais podem atuar na tentativa de explicar alguns
sentidos de convicção relacionados a qualidade de ensino oferecida por essas instituições,
mas também desmistificar a ideia de que escola privada privilegia seus docentes em
detrimento da escola pública.

De acordo com Panizòn (2014), escolas que disponham de um local que estimule
o aluno e o professor ou que apresentem estruturas e recursos para inseri-los na era digital
e com boas condições de trabalho podem ser definidas como escolas de qualidade.
Com isso, somos induzidos a acreditar que a escola privada descrita pelos sujeitosprofessores tem os elementos necessários para que o ensino ocorra de forma mais efetiva
e atrativa, entretanto é possível observar que nas escolas públicas há aplicação de verbas
que podem contribuir para essas melhorias..
Conclui-se também, que as escolas públicas oferecem perspectivas de crescimento
profissional, os chamados planos de carreira, que minimamente não são oferecidos aos
docentes exclusivos da rede privada.
É evidente que o funcionamento das escolas publicas precisa ser (re)pensado, a
fim de se assegurar melhores recursos, materiais didáticos, melhores políticas públicas
favorecendo jornadas de trabalho menores, numero menor de alunos por sala, alocação
de recursos financeiros para laboratórios multidisciplinares, livros e afins para que o
professor possa ser estimulado a realizar o melhor de seu trabalho com a essência
necessária para uma profissão de tamanha importância, que é a docência.
Práticas pedagógicas que assegurem um ensino de qualidade não são encontradas
em uma receita ou em um livro qualquer, ela é construída, pensada, refletida e estudada
por parte dos sujeitos-professores que precisam buscá-las através da formação
continuada. Essa prática é desafiadora, pois exige que o profissional se afaste da sua zona
de comodidade e procure meios de se aprimorar dando a importância necessária a ela
como recurso de ressignificação dos sentidos que o mal-estar docente provoca em seu
trabalho pedagógico.
A sociedade pós-moderna cobra que qualquer profissional esteja em processo de
formação continuada, e com os sujeitos-professores essa exigência é maior ainda, pois é
preciso estudar continuamente, buscar novos conhecimentos, informação e recursos
diante das demandas dos alunos. Para isso, os professores precisam estar inseridos em um
contexto que possibilite e crie condições para que eles possam trabalhar, formar-se, viver,
nutrir-se cientificamente para se portar à altura da nobreza de sua profissão.
Em suma, observamos ao término da pesquisa as formações discursivas a que cada
sujeito-professor se filia, o imaginário se revelando diante das condições oferecidas pelas

escolas públicas e privadas, e os sentidos da ideologia nas práticas pedagógicas tecidas.
Observamos também a presença do esquecimento n°1 (PÊCHEUX, 1997) em
determinados discursos bem como sentidos de convicção durante o desenvolvimento do
trabalho pedagógico.
Por fim, sugerimos a importância da formação continuada e busca por contínuo
aprendizado, como possibilidade de driblar os efeitos e impactos das condições de
trabalho nas práticas pedagógicas. Não podemos nos esquecer de que a ideologia de cada
sujeito-professor, juntamente com a sua história e seus sentidos são elementos
fundamentais para a construção de sua identidade docente. E que espaços de escuta
auxiliam no processo de ressignificação tornando a carreira docente mais ‘leve’ com
criatividade para superar os obstáculos e contratempos na busca de melhores condições
de trabalho para executar a essência da profissão: construir conhecimento.
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ASPECTOS DA AUTORIA EM ADAPTAÇÕES
LITERÁRIAS INFANTIS E JUVENIS1
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Resumo:
Este artigo objetiva analisar a visibilidade dada aos nomes de autores e de adaptadores presentes
nas capas e outros para textos de adaptações literárias infantis e juvenis de Dom Quixote.
Embasados teoricamente em Foucault (2009) e Chartier (2012), fazemos uma breve reflexão
sobre função autor. O estudo de práticas editoriais são relavantes na medida em que pode nos
auxiliar na compreensão do perfil leitor, das competências e representações de leitura que são
pressupostas quando da formulação de qualquer obra adaptada.
Palavras-chave: Adaptações infantis; Adaptações juvenis; Função autor.

Introdução
O interesse pelo conceito de autor e obra tem sido discutido há muito tempo, tanto
pela Crítica Literária como pela Análise do Discurso. Em 1969, Michel Foucault proferiu
uma conferência intitulada “O que é um autor?”, que se tornou muito conhecida e foi
publicada em duas versões (a primeira em 1969, e a segunda em 1979 nos Estados
Unidos), ambas reeditadas. Nela Foucault (2009, p. 267) expõe uma análise da relação do
texto com o autor, em tal relação o filósofo propõe uma reflexão sobre a função autor em
relação aos discursos que circulam nas sociedades:
Eu os resumirei assim: a função autor está ligada ao sistema jurídico e
institucional que contém, determina, articula o universo dos discursos; ela
nasce se exerce uniformemente e da mesma maneira sobre todos os discursos,
em todas as épocas e em todas as formas de civilização; ela não é definida pela
atribuição espontânea de um discurso ao seu produtor, mas por uma série de
operações específicas e complexas; ela não remete pura e simplesmente a um
indivíduo real, ela pode dar lugar a vários egos, a várias posições-sujeito que
classes diferentes de indivíduos podem vir a ocupar. (FOUCAULT, 2009, p.
279-280)
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Para Foucault (2009), a função autor em sua complexidade resulta de sua relação
com os discursos: “A função autor é, portanto, característica do modo de existência, de
circulação e de funcionamento de certos discursos no interior de uma sociedade”
(FOUCAULT, 2009, p. 274).
No que concerne ao surgimento da propriedade literária, ou seja, sobre a história
do copyright, ambos autores possuem alguns pontos divergentes. Depois de explicar o
que supostamente seria a função autor, Foucault (2009) estabelece um esboço de análise
de suas características. Uma delas, envolve a noção de punição. O filósofo chama-nos a
atenção para o fato de que a apropriação penal é uma coisa secundária, pois o texto não
era considerado um bem, uma propriedade como é hoje, mas sim um ato ou um gesto.
Com a instauração de um regime da propriedade literária, que para ele ocorre no fim do
século XVIII e no início do XIX, ocorre também a possibilidade de transgressão, ou seja,
ocorre uma mudança significativa neste regime de propriedade em uma dada sociedade.
Trinta anos depois da conferência de Foucault, em 2000, Roger Chartier, propõese a revisitar esta obra e:
reconsiderar a trajetória empreendida por Foucault a partir de uma outra
hipótese: aquela que entende a construção da “função autor” como a
progressiva atribuição a algumas obras em língua vulgar de características há
muito tempo reservadas somente às obras das auctoritates. (CHARTIER,
2012, p. 21)

Curcino (2012), nos diz que o historiador Roger Chartier compartilha de um
mesmo princípio com o filósofo: a função autor não é nem universal, nem atemporal. No
entanto, em oposição ao que afirmava Foucault (2009) a respeito da data referente à
atribuição da emergência da função autor (final do século XVIII):
Chartier advoga que a emergência da propriedade literária deve ser remontada
ao começo, e não no fim, deste mesmo século, assim como deve ser atribuída
mais à proteção de um direito já existente e consolidado desde o século XVI,
comum ao Antigo Regime, do que à conquista de um novo, oriundo da
Revolução de 1789. (CURCINO, 2012, p. 13)

Dada sua condição histórica, a autoria, tal como a conhecemos hoje, se consolidou
de tal modo que a atribuímos retrospectivamente mesmo a textos que não foram
concebidos sob a égide de um nome próprio. A impressão de universalidade e de que

sempre ocorreu do modo como concebemos hoje a relação de autoria (o fato de um texto
ter um e único autor, dessa autoria ser registrada sob a forma de um nome próprio, que
por sua vez garante o ‘direito’ sobre um texto), é resultado, na verdade, do funcionamento
de certos discursos, em nossa sociedade.
Sua força se manifesta na ocorrência de que, para certas categorias de textos, se
torna, para nós, impensável não marcá-los com um nome, com um nome que exerça aí a
função autor. Essa força se estende também a outros papéis, como o do adaptador ou
ilustrador que também têm seus nomes, por extensão, registrados nos textos mais
contemporâneos, não sem que haja entre eles hierarquias.
Nomes como Ana Maria Machado, Monteiro Lobato, Lygia Bojunga Nunes, Ruth
Rocha, são rapidamente reconhecidos por nós em um nicho editorial específico, o da
literatura infantil e juvenil, como autores. Esse reconhecimento relaciona-se ao modo
como se exerce hoje essa função autor, que resulta da mobilização de muitos discursos,
de sua circulação e de uma série de operações responsáveis por atribuir a certos textos e
a certos nomes próprios o estatuto de textos de autor. Esses nomes consagrados,
renomados, premiados, reconhecidos, lidos por um público específico, o público infantil
e juvenil, foram alçados a essa condição graças a uma série de procedimentos, sujeitos e
instituições que fazem a triagem e o escalonamento simbólico do qual advém seu valor
sociocultural.

A função autor e a constituição dos clássicos
A importância cultural, social ou individual da leitura de um clássico e de seu
conhecimento corresponde a um consenso e por isso se torna evidente para todos nós.
Esse consenso e seu valor na sociedade depende de instituições que o produzam e
reproduzam. A escola é uma dessas instituições que desempenha função fundamental na
promoção e mediação do valor histórico e cultural de monumentos constituídos no
passado e que se perpetuam por meio dessa relação de transmissão de um saber validado,
não necessariamente contemporâneo ao público a que se dirige, mas que é considerado
essencial na formação das novas gerações. Essa é uma das razões pelas quais na escola,
hoje, ainda que de forma precária e equivocada por vezes, as obras clássicas e os autores
canônicos representam um dos conteúdos ou compromissos formativos que o ensino deve

zelar e garantir. Considerando que muitas das obras que são consideradas clássicas foram
escritas em séculos passados e cuja leitura sem mediação competente pode oferecer uma
série de dificuldades de ordem linguística, histórica e cultural, responsáveis por
problemas de incompreensão de seu valor e de interpretação adequada do texto, são várias
e diferentes as formas buscadas para a mediação e produção de interesse e gosto pela
leitura dessas obras em contexto intra ou extraescolar.
Entre o compromisso de atuar como instituição responsável pela difusão de
clássicos e as dificuldades de mediação de diferentes razões que a escola enfrenta (tais
como o acesso efetivo às obras, distribuição do tempo na grade escolar e no currículo,
formação e condições de trabalho precarizadas de professores, heterogeneidade de
formação dos alunos etc.), encontra-se ainda como desafio a adequação das práticas em
função do predomínio contemporâneo de discursos sobre a leitura segundo os quais se
deve ensinar de modo a privilegiar o prazer e o gosto para a devida formação do hábito
de leitura. Esses fatores, ainda que isso possa ser visto em sua dimensão paradoxal,
influenciaram o modo como sistematicamente se alterou a concepção da prática de
adaptação dos textos e dos textos adaptados que dela resultam, assim como a progressiva
incorporação das adaptações como objeto de leitura em âmbito escolar.
No processo de validação dos clássicos, o nome do autor figura, na
contemporaneidade, como elemento essencial do reconhecimento do valor de um texto,
a quem se atribui as especificidades e qualidades de escrita, a fonte segundo a qual uma
série de escolhas de escrita podem ser explicadas e justificadas como fazendo parte de
um estilo pessoal, de uma história individual, de uma genialidade, excentricidade
subjetivas, logo, exclusivas. Assim, o adaptador de um texto clássico cumpre a difícil e
delicada tarefa de lidar com textos de autores consagrados, que tem uma história, da qual
faz parte seu processo de distinção dos demais textos e autores, de preservação e
valorização dessa distinção e de sua sacralização, o que exige sua preservação e sua
proteção.
Uma adaptação afeta exatamente essa dimensão da proteção da integralidade de
um texto e sua essência, e da integridade da função autor, e seu estilo. Não sem razão, a
defesa da prática de adaptação liga-se estreitamente e responde diretamente a esses
aspectos. Estudiosos da prática e adaptadores célebres assumem esse papel de defesa da

adaptação, valendo-se principalmente como argumento a sua função pedagógica tendo
em vista um público e uma finalidade específicos:
Um dos entraves para a concretização da aquisição desse repertório literário é
o leitor-alvo que, do ponto de vista da maturidade cognitiva, lingüística e
intelectual, está em transição, não permitindo, muitas vezes, uma aproximação
mais satisfatória do livro fonte. Diante disso, a escolha de livros adaptados de
autores consagrados é considerada, por muitos professores, o recurso mais
eficiente para a iniciação à leitura literária. A necessidade que a escola
apresenta de formar leitores, a partir da leitura de textos canônicos, indica, por
um lado, a preferência por um acervo já devidamente legitimado, [...]; por
outro, a adaptação é uma forma de garantir a incorporação desse repertório no
horizonte de leitura das crianças e jovens. (CARVALHO, 2014, p. 49-50)

A ampliação de oferta (produção e distribuição) de textos, a melhoria da qualidade
do material, das ilustrações, dos profissionais e também do argumento do caráter
pedagógico fez com que o mercado das adaptações adquirisse ao longo do tempo grande
visibilidade e certo prestígio. Uma das razões desse prestígio se liga essencialmente ao
trabalho de adaptação realizado e atribuído a nomes de autores consagrados, como
Monteiro Lobato e Ana Maria Machado, e consagrados sobretudo como autores para o
público infantil e juvenil.
Dessa forma, sua prática de adaptação é validada graças a seu prestígio como
autores reconhecidos, e como autores reconhecidos de um campo específico, o que
constitui, neste caso, em consonância com as especificidades da função autor, tal como
descrita por Foucault (2009), um funcionamento discursivo peculiar do nome do
adaptador, que se poderia nomear, por extensão, como função adaptador. Nela o
adaptador dispõe de seu renome como autor e é dessa sua autoridade que advém a
legitimidade de sua assinatura como adaptador de obras e, por extensão, a legitimidade
da adaptação como prática, como processo e como produto.
É acionado, na leitura de uma adaptação de um autor reconhecido, o repertório de
qualificativos e de características tidas por próprias construídas ao longo do processo de
canonização de textos e de seu autor. Essa garantia antecipada de valor que um nome de
autor pode resguardar compõe uma certa blindagem quanto às críticas à adaptação de um
texto de um outro autor também canônico. Assim, os princípios de integralidade da obra
e integridade do autor podem ser suspensos quando a intervenção conta com um nome de
autor, quando ela é provida dessa função autor.

São esses atributos da condição de autor consagrado de um campo específico que
garantem a este produto editorial que são as obras adaptadas não apenas o resultado de
um processo prioritariamente técnico de resumo e de adequação, mas também o fruto de
um processo de efetiva criação.
A partir destas reflexões sobre a função da autoria, objetivamos, neste artigo, fazer
uma breve análise da visibilidade dada ao nome do autor e do adaptador nos paratextos
de duas adaptações literárias infantis e juvenis da obra de Miguel de Cervantes, Dom
Quixote de La Mancha.

A função autor nas obras O Dom Quixote da Juventude (1915 ?) e Dom Quixote das
crianças (1936)
A obra O Dom Quixote da Juventude (1915?), editado pela Livraria Garnier, não
traz nenhuma informação sobre o adaptador na capa ou no interior do livro. Além da
variação no título e do endereçamento explícito ao público jovem (cujo sentido aqui nos
parece ser um tanto genérico, englobando eventualmente a infância), o livro é apresentado
em sua condição de adaptação também pela referência na folha de rosto de Extracto da
celebre obra de Cervantes.
Segundo Leão (2007) os irmãos Garnier, fundadores da Livraria Garnier, depois
de terem conquistado legitimidade importando e vendendo clássicos, passam a investir
em traduções e adaptações juvenis ocupando, eles mesmos as funções de tradutor e
adaptador ou contratando um autor-tradutor:

Figura 1- Capa do livro O Dom Quixote da
Juventude

Figura 2- Folha de rosto O Dom Quixote da
Juventude

Figura 2

Ao mesmo tempo em que contratavam o trabalho/ de autores-tradutores, os
próprios livreiros se lançavam na tarefa de adaptação dos textos, intervindo nas
Figura 14 - Folha de rosto O Dom quixote da
narrativas, alterando passagens, enfim, tomando precauções contra o que
Juventude
entendiam ser "o envelhecimento do estilo" de autores já caídos, nas portas do
novo século XX, em domínio público. Essa foi a função desempenhada pelos
Garnier, de Paris. (LEÃO, 2007, p.163)

Tendo em vista essa prática dos editores, podemos considerar a hipótese de terem
sido os próprios irmãos Garnier os tradutores e adaptadores de O Dom Quixote da
Juventude. Se, tal como relata Leão (2007, p. 180), eles se encarregavam dessas tarefas,
assim como contratavam tradutores/adaptadores, e se em outras obras, que foram
Figura13- Capa do livro O Dom Quixote da
Juventude

publicadas por esses editores contemporaneamente à adaptação do Quixote, constam os
nomes de tradutores e/ou adaptadores contratados, tais como, por exemplo, Pinheiro
Chagas e Teófilo Braga, na edição das Fábulas de La Fontaine, a hipótese de que teriam
sido eles os adaptadores se torna mais provável. Tal prática é anunciada pela autora:
“Inteiramente em português, neste catálogo, destacam-se algumas traduções dos clássicos
franceses feitas por Pinheiro Chagas, Teófilo Braga e Ramiz Galvão. Os dois primeiros
traduziram as Fábulas de La Fontaine” (LEÃO, 2007, p. 179-180).
Na figura 2, não apenas o nome do autor de Quixote figura sob a página de rosto,
como também sua representação sob a forma de uma imagem do rosto de Cervantes, a
qual se repete nas páginas seguintes acompanhada de informações biográficas do autor.
A inserção do retrato do autor é uma prática que se torna recorrente na França, desde o
século XVI, de acordo com Chartier (1999, p. 53):
A mais espetacular dessas marcas [regras e convenções] é a representação
física do autor, em seu livro. O retrato do autor que torna imediatamente visível
a atribuição do texto a um eu singular é freqüente no livro impresso do século
XVI. Quer a imagem dote o autor (ou o tradutor) dos atributos reais ou
simbólicos de sua arte, ou o heroifique à antiga, ou o apresente “ao vivo”, ao
natural, sua função é idêntica: construir a escrita como expressão de
individualidade que fundamenta a autenticidade da obra.

Além destes recursos, adjetivos como célebre, imortal, grande e superior são
constantemente utilizados tanto para caracterizar o autor, como para qualificar a obra. O
apagamento do adaptador é, portanto, estratégico e convém ao modo como os editores
enfatizam a importância da obra e do autor, tornam discreto o fato de que o texto que se
apresenta não é mais o mesmo texto, e que outras mãos o retrabalharam. É o renome do
nome do autor e do título da obra que devem figurar com exclusividade.
Para isso, na página seguinte à folha de rosto se encontra uma biografia extensa e
bastante completa (5 páginas) de Miguel de Cervantes na qual se expõe a injusta privação
financeira vivida pelo autor, que não pode viver da literatura, diante das variadas
publicações de suas obras, em diversas línguas:
Como muitas vezes succede aos genios superiores, Cervantes foi pouco
conhecido, apenas apreciado, menosprezado talvez pelos seus
contemporaneos. Mas a posteridade fazendo-lhe justiça, levanta-lhe estatuas,
celebra todos os annos na sua patria e fora d’ella o anniversario de sua

morte, reimprime todas as suas obras. (ADAPTAÇÃO 1, 1915?, p. IX, grifo
nosso)

Novamente podemos depreender uma forma editorial que busca além de
apresentar, mostrar a importância do autor utilizando para isso o adjetivo genio, e as
expressões levanta-lhe estatuas e celebra todos os anos o anniversario de sua morte.
Assim, o modo como a biografia é escrita indicia que o leitor para quem elas são
apresentadas conhece pouco ou desconhece sobre a vida do autor. Esta publicação da
Livraria Garnier não traz o nome do ilustrador nem em evidência na capa e nem no interior
do livro.

Figura 3 – Capa D.
Quixote das crianças
Figura 4 - Folha de Rosto D. Quixote das crianças

Na folha de rosto (Figura 2),
verifica-se apenas a inserção Extracto da celebre obra de Cervantes, cujo termo extracto
significa fragmento que se extrai de uma obra, resumo, sinopse, de acordo com
dicionários da época2. Termo equivalente à adaptação, utilizada atualmente.
A segunda obra que analisaremos neste artigo, já da década de 1930, não apenas
traz o nome do adaptador já na capa do livro, como também omite o nome do autor do
clássico. Na folha de rosto também se opta por omitir a informação de que se trata de uma
adaptação de Miguel de Cervantes Saavedra, embora essa informação conste ao longo do
próprio texto, construído sob uma forma ficcionalizada, uma vez que é “contado por D.
Benta”.
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O nome de Lobato tanto na capa quanto na página de rosto desempenha a função
de autor. Lobato exerce essa sua autoria não apenas pela visibilidade de seu nome, mas
também em seu gesto de subverter a função paratextual da página de rosto, quando traz
do interior do texto propriamente dito uma de suas personagens, Dona Benta3, para figurar
como uma das responsáveis pela forma do texto que se vai ler. Lobato, ao investir de
ficção a página de rosto, se autoriza tanto a apresentar-se no lugar formal do autor, quanto
a não mencionar o nome do autor da obra clássica. Ao contrário da adaptação anterior,
que valoriza, em suas estratégias editoriais, a apresentação do nome próprio, da imagem
do rosto do autor e de suas referências biográficas, na adaptação de Lobato, ele prioriza
a imagem do personagem D. Quixote e omite, nos locais tradicionalmente destinados a
isso, a referência ao nome do autor e qualquer outra informação biográfica de Cervantes.
Considerações Finais
As análises apresentadas das obras nos permitem perceber uma variação
significativa quanto à presença, quanto ao tamanho e destaque e quanto à disposição
espacial no que se refere à visbilidade dada ao nome do autor e do adaptador nas capas
das adaptações. Na primeira adaptação, O Dom Quixote da Juventude, a escolha pela
omissão do nome do tradutor e/ou adaptador na folha de rosto dos livros desta época
evidencia-nos uma prática editorial dos livreiros-impressores das primeiras décadas de
1900 no Brasil, que corresponde ao menor valor simbólico das funções de tradutor e
adaptador nas impressões e, consequentemente, no mercado editorial brasileiro. Já na
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brasileiro consultar: PRADO, Amaya Obata Mouriño de Almeida. Adaptação, uma leitura possível: um
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segunda obra, Dom Quixote das crianças, o destaque dado ao nome de Lobato, tanto na
capa quanto na página de rosto, se apresenta como escolha editorial e como uma marca
autoral, pela subversão que representa. Onde se esperaria figurar o nome do autor da obra
clássica, traz-se uma personagem fictícia. O nome de Cervantes será evocado no interior
do texto, fazendo parte da narração de D. Benta, como se ali figurasse na condição de
uma personagem. O projeto pioneiro e empreendedor de Monteiro Lobato, cujo objetivo
partilhava de preocupações comuns à época, como o de abrasileirar a literatura infantil,
se observa desde o seu gesto de suspender relativa e temporariamente a presença do nome
de um autor estrangeiro, como o de Cervantes, para priorizar o nome de um autor nacional
consagrado e de uma de suas personagens já conhecidas do público brasileiro.

Referências Bibliográficas
CARVALHO, D. B. A. A adaptação literária para crianças e jovens: Robinson Crusoé
no Brasil. Teresina: EDUFPI; Curitiba: CRV, 2014.
CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de. O Dom Quixote da Juventude. Rio de Janeiro:
Livraria Garnier, 1915? (Bibliotheca da Juventude)
______. Dom Quixote das crianças. Adaptação de Monteiro Lobato. São Paulo:
Companhia Editora Nacional, 1936, v.25. (Literatura infantil da biblioteca pedagógica
brasileira, 1)
CHARTIER, R A ordem dos livros: Leitores, autores e bibliotecas na Europa entre os
séculos XIV e XVIII. Trad. Mary Del Priori. Brasília: Editora Universidade de Brasília,
1999. (Coleção Tempos)
______. O que é um autor?: Revisão de uma genealogia. Trad. Luzmara Curcino e
Carlos Eduardo Bezerra. São Carlos: EdUFSCar, 2012.
CURCINO, Luzmara. Prefácio: Roger Chartier leitor de Michel Foucault, o respeito a um
legado e o enfrentamento de seus limites: reflexões sobre autoria. In: CHARTIER, R. O
que é um autor?. São Carlos: EdUFSCar, 2012.
FOUCAULT, M.. O que é um autor. In: MOTTA, Manuel de Barros da (Org). Estética:
Literatura e Pintura, Música e Cinema. 2. ed. Trad. Inês Autran Dourado Barbosa. Rio
de Janeiro: Forense Universitária, 2009. v.3, p. 264-298. (Coleção Ditos e Escritos III)
LEÃO, A. B. A livraria Garnier e a história dos livros infantis no Brasil: gênese e
formação de um campo literário (1858-1920). História da Educação, v.11, n.21, 2007.

Disponível em: <http://seer.ufrgs.br/index.php/asphe/article/view/29396>. Acesso em:
01 de março de 2017.

JOGOS DE VERDADE NA ERA DA FAKE NEWS:
ANÁLISE DISCURSIVA DO SITE FACT-CHECKING EFARSAS
Joseeldo da Silva Júnior
(UFPB/PROLING/CNPQ/CIDADI)
joseeldojr@gmail.com
Regina Baracuhy
(UFPB/PROLING/CIDADI)
mrbaracuhy@hotmail.com
Resumo:
O conceito de pós-verdade tornou-se campo de discussões desde que o Dicionário Oxford o
elegeu como o termo mais relevante no ano de 2016, motivado pelo o alto índice de
(des)informação durante a campanha presidencial nos Estados Unidos e da campanha do Brexit
na Inglaterra. A informação passou a ser centro de conflitos, ora tida como verdade, ora tida
como falsa, resultando no fenômeno que convencionou-se chamar de fake news. Dessa forma,
este trabalho preocupou-se analisar discursivamente o enunciado produzido sobre o “kit gay”
checado pelo site e-Farsas. Tal corpus é parte de pesquisa em desenvolvimento em nível de
mestrado. Para desenvolver a análise, utilizamos o método arqueogeoneológico, uma vez que se
trata de pensar a verdade como categoria do pensamento elaborado por Michel Foucault. Nossa
discussão pautou-se nas ideias de Foucault (2006; 2012; 2017); Gregolin (2007), Ferrari (2018),
dentre outros.
Palavras-chave: Verdade; Pós-verdade; Fake news.

Introdução
A Análise do Discurso tem como finalidade pensar a sociedade no espectro da
história através de suas materialidades linguísticas e discursivas. A mídia, nesse sentido
passou a ser expresso suporte para os estudos no campo da Análise do Discurso no Brasil,
sobretudo a de linha francesa foucaultiana, justificada no fato que “ambos têm como
objeto as produções sociais de sentidos” (GREGOLIN, 2007, p. 13). E não somente: a
mídia, nas palavras de Gregolin (2007) tem a função de construir a história do presente,
mediando os seus leitores com a realidade. Na entrevista Análise do Discurso, Foucault
e mídia, Gregolin afirma que a mídia é “o principal dispositivo de agenciamento das
subjetividades, da produção das subjetividades” e enquanto dispositivo, “se conecta aos
outros, se conecta ao político, se conecta à sexualidade”, por isso é fundamental para
Análise do Discurso analisar como essas conexões “se relacionam, como eles se
articulam, como eles lutam e como são também organizados” (OLIVEIRA, 2018, p. 205).

Baseando-nos nessa explanação, encaramos a mídia como dispositivo em que é
fomentado jogos de verdade a respeito das práticas sociais por ela realizadas. São nos
acontecimentos criados e/ou reverberados pela mídia que as verdades são refletidas.
Conforme diz-nos Foucault (2006), jogos de verdade é caracterizado
por um conjunto de regras de produção da verdade. [...] é um conjunto de
procedimentos que conduzem a um certo resultado, que pode ser considerado,
em função dos seus princípios e das suas regras de procedimento, valido ou
não, ganho ou perda. (FOUCAULT, 2006, p. 282)

Isso nos leva a pensar que a mídia é subsidiada pelos jogos de verdade, uma vez
que ela produz seu discurso mediante as regras editorais, das intencionalidades do
produtor da informação; ela opera sob táticas, cria realidade, demarca fronteiras
ideológicas, enfim, fabrica acontecimentos, como o enunciado a respeito do “kit gay”
produzido enquanto matéria de desinformação, ou, como convencionou-se chamar, fake
news.
Neste artigo, fruto da pesquisa de mestrado em desenvolvimento, não
pretendemos entrar no cerce do debate das fake news e pós-verdade em exaustão, dado
que este gesto será feito em momento oportuno. A análise do corpus ora pretendido no
espaço deste trabalho baseia-se numa notícia reproduzida no site e-Farsas, que a tomou
para verificação dos fatos ao circular nas mídias sociais como provável fake news. Tratase da notícia com o seguinte enunciado midiático “O livro “Aparelho Sexual e Cia” faz
parte do kit gay distribuído pelo MEC?”. O referido título jornalístico tornou-se centro
de atenção da mídia após o Deputado Federal e então candidato à Presidência da
República Jair Bolsonaro afirmar que o “kit gay” foi distribuído em escolas públicas
brasileiras em entrevista concedida numa rede nacional de televisão, fazendo eclodir a
polêmica já irrompida em 2016, numa notícia1 semelhante ao tema discutido.
A análise discursiva que será trabalhada aporta-se nos princípios da Análise do
Discurso Foucaultiana, sustentada por suas contribuições teóricos-metodológicas da

1

Naquele ano circulou uma notícia que o Ministério da Educação estaria distribuindo livro ensinando sexo
para crianças. O site E-farsas verificou o teor da informação e constatou que se tratava de uma inverdade.
Disponível em: [http://www.e-farsas.com/livro-infantil-ensina-sexo-para-as-criancas-sera-verdade.html].
Acesso em: 22 de outubro de 2018.

arqueogenealogia, do qual empregamos o conceito de verdade, poder e saber no corpus
em comento. O tipo de pesquisa se caracteriza por descritiva-interpretativa, uma vez que
praticamos tanto a interpretação quanto a descrição do corpus trazido à baila.

Poder e verdade: fake news em pauta
Foucault ensina que cada sociedade possui um regime de verdade em que é nela é
produzido efeitos de poder, de forma a estabelecer modos de como a verdade é
compreendida e quais “mecanismos e instâncias que permitem 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” (FOUCAULT, 2017, p.
53). A doutrina do filósofo francês a respeito da verdade comunga com o contexto
contemporâneo da eclosão da fake news.
Por fake news entendemos notícias falsas disseminadas essencialmente via mídias
digitais. Para Ferrari (2018), fake news ou simplesmente notícias falsas são tidas como
“uma variedade de desinformação que pode variar entre a correta utilização de dados
manipulados, a utilização errada de dados verdadeiros, a incorreta utilização de dados
falsos e outras combinações possíveis” (FERRARI, 2018, p. 44). É uma trama complexa
de enunciados fabricados como verdadeiros, controversas e substanciadas de interesses
subalternos. A verdade-inventada da notícia falsa é reiterada pela grande proliferação e
alcance que ela toma, tornando-a como real, um acontecimento verdadeiro. Tais práticas
discursivas produzidas, portanto, ocupam um espaço de verdade, em que o
“convencionado como verdadeiro é estabelecido entre técnicas de saber e estratégias de
poder” (CANDIOTTO, 2013, p. 51).
Nesse sentido, os enunciados produzidos como notícias falsas são também
movimentos articulados de saber-poder, haja vista que as fake news podem vir a criar
circunstancias de instabilidade sociopolítica ao ser propagada como produto de
deturpação da realidade. Como já havia postulado Foucault, a verdade é “objeto de debate
político e de confronto social” (FOUCAULT, 2017, p. 53), por isso temas como
sexualidade está sempre na ordem do embate discursivo (FOUCAULT, 2012). Não há
discurso que não esteja imbuído saber-poder, logo a produção de fake news são acionadas
como armas de sabotagem, por exemplo. A fabricação da existência de um “kit gay”

distribuído em escolas públicas para “desvirtuar” as crianças revela a faceta inóspita desse
problema acerca da verdade.
Diante disso, a busca pela verdade – ou a vontade de verdade, como instituiu
Foucault (2012) – requereu da sociedade o empenho em desvelar as sombras que pairam
sobre os discursos falsos. Para Foucault (2006), existe, no Ocidente, uma preocupação do
acesso à verdade, uma vez que não se pode articular-se fora dela. A vontade de verdade
contemporânea se mostra através dos checadores de fatos, tal como o e-Farsas, que tem
como função revelar a verdade anteriormente fraudada. O fact-checking seria o
mecanismo na conjuntura atual que define os enunciados como verdadeiros ou falsos,
colocando-se como elemento do atual regime de verdade.
O outro lado do fato: a verdade do “kit gay”
Embora a impressa tradicional seja considera por nós como o principal mediador
da verdade através de jogos, o fenômeno da fake news propicia a manipulação, a distorção
e a degradação de verdades deliberadamente. Na rede de desinformação, a verdade é um
instrumento de fácil apropriação, possibilitando livre fabricação de enunciados,
rapidamente espetacularizados, em “verdades interessadas” (FERNANDES JUNIOR,
2018, p. 10). Um caso emblemático e exponencialmente disseminado foi a criação da
informação sobre um suposto “kit gay” divulgado nas escolas públicas brasileiras, tendo
como público alvo as crianças.
A mentira, produzida pelo então deputado federal e candidato ao chefe do
Executivo Jair Bolsonaro durante entrevista concedida ao Jornal Nacional, em 2018,
provocou imediata comoção nas mídias digitais. Dizia-se que o produto distribuído pelo
Ministério da Educação durante o Governo do Partido dos Trabalhadores (PT) teria
abolido a inocência infantil, haja visto o conteúdo “imoral” contido nas páginas do livro
Aparelho Sexual e Cia”, obra pertencente ao “kit gay”. Vejamos abaixo a notícia falsa
verificada pelo site e-Farsas.

Figura 01: Fake news sobre o kit gay

Fonte: Dados da pesquisa. Disponível em: http://www.e-farsas.com/o-livro-aparelho-sexual-e-cia-fazparte-do-kit-gay-distribuido-pelo-mec.html. Acesso em: 22 de outubro de 2018.

A Figura 01 apresenta o conteúdo verificado pelo site, chamando o foco para a
capa do livro, divulgado como sendo parte do “kit gay”, embora ele tenha se associado
ao próprio kit. O livro, portanto, seria o próprio “kit gay”. A matéria segue
contextualizando os fatos que antecederam/sucederam para a prática discursiva que se
propôs checar. Como observado abaixo, enumeramos as etapas do processo de checagem:
(1) a questão inicial que levará a análise das informações; (2) a contextualização que
gerou a notícia do “kit gay”; (3) início da checagem.
1.Após entrevista com candidato à Presidência no Jornal nacional, livro
citado gerou polêmica nas redes sociais! Ele faz parte do kit gay
distribuído nas escolas pelo MEC?
2.Em entrevista ao telejornal Jornal Nacional, no dia 28 de agosto de 2018,
um candidato à Presidência tentou mostrar as páginas de um livro
chamado Aparelho Sexual e Cia e afirmou que o material faria parte do “kit
gay” distribuído em escolas públicas do país.
O candidato ainda disse que o tal livro teria sido lançado durante o “9º
Seminário LGBT infantil” e que fazia parte do material “ensinando”
homossexualidade para as crianças nas escolas.
A declaração do político gerou um aumento nas buscas pelo assunto, tendo
como resultado um monte de solicitações para que o E-farsas pesquise se isso
é verdade ou mentira!
3.Verdade ou mentira?
Antes de mais nada, nunca existiu o “9º Seminário LGBT infantil”! O que
houve, em maio de 2012, foi o “9º Seminário LGBT” que tratava do tema
“infância e sexualidade”.
Na ocasião, o coordenador da Frente Parlamentar Mista pela Cidadania LGBT,
deputado Jean Wyllys, explicou que o objetivo do evento foi o de proteger a

infância e reconhecer a diversidade sexual. Com convidados especialistas em
Direito, Educação, Sexualidade, Psicologia e Cultura, o seminário teve o lema
“Todas as Infâncias são Esperança“.
“Em torno desse tema a gente quer discutir o próprio reconhecimento de uma
sexualidade infantil, proteger as crianças que escapam dos papéis de gênero
definidos pela sociedade da violência. A gente sabe que tem muita criança que
sofre violência doméstica terrível, são queimadas, são espancadas porque não
se enquadram em papéis de gênero. Ou seja, aquele garoto que, com 6, 7 anos
de idade, quer brincar de boneca e os pais batem”, disse o deputado, na ocasião.
Outro detalhe é que nunca existiu um “kit gay”! Como muito bem explicado
pelo HuffPost, em 2017:
“O material, composto por três vídeos e guia de orientação aos professores,
tinha como objetivo debater a sexualidade no ambiente escolar, como forma
de reconhecimento da diversidade sexual e alertar sobre o preconceito.”
Apesar de ter sido aprovado pela comunidade LGBT e de não ser voltado
apenas para gays, o material foi batizado de “kit gay” pela chamada “Bancada
Evangélica” no Congresso e, após muita polêmica, acabou não indo para
frente!

A checagem feita pelo e-Farsas apresenta uma série de dados e informações que
contradizem as desinformações veiculadas nas mídias digitais e disseminadas pelo
próprio candidato ao Palácio do Planalto – Jair Bolsonaro. Cita inclusive outra fonte de
notícia, como o HuffPost para substanciar as verdades agora produzidas para deslegitimar
as “verdades interessadas” provenientes do fenômeno da fake news.
4. Mas… e o livro?
Voltando ao livro “Aparelho Sexual e Cia“, desde 2013 o Ministério da
Educação (MEC) tem que desmentir essa história sobre a aprovação do
ministério na distribuição do referido livro. O órgão afirma que o livro
“Aparelho Sexual e Cia” não faz parte da lista de livros recomendados pelo
MEC e que ele não está no Programa Nacional do Livro Didático (PNLD)
e no Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE):
“[…]Em 2013, o Ministério da Educação já havia respondido oficialmente à
imprensa que “a informação sobre a suposta recomendação é equivocada e que
o livro não consta no Programa Nacional do Livro Didático/PNLD e no
Programa Nacional Biblioteca da Escola/PNBE”
O livro, que é uma tradução do original da escritora francesa Helene Bruller e
foi lançado no Brasil em 2007 pela Companhia das Letras, já foi publicado
em mais de 10 idiomas e teve mais de 1,5 milhão de cópias vendidas no
mundo inteiro.
Com uma linguagem simples, o livro aborda várias questões que os
adolescentes têm em relação ao sexo e que deveriam ser discutidas em
família, mas que não são:
De acordo com o resumo publicado no site da Companhia das Letras:
“Geralmente, os adolescentes sabem menos sobre amor e sexo, e todas as
questões que esses temas envolvem, do que os adultos acreditam. Como é estar
apaixonado? Como se beija na boca? Por que crescem pêlos e espinhas pelo
corpo durante a puberdade? O que é masturbação? Como nascem os
bebês? Essas e muitas outras questões intrigantes são explicadas neste guia,
com bastante humor mas também com sólida base pedagógica, rigor científico
e delicadeza. Inspirado nas aventuras do personagem de histórias em

quadrinhos Titeuf – sucesso absoluto na Europa, com onze livros publicados,
que venderam mais de dezesseis milhões de exemplares -, Aparelho sexual e
cia. traz o humor das tiras do personagem, que aparecem espalhadas pelas
páginas do guia, complementando as explicações e deixando a leitura mais
leve. Sem cair em moralismo ou usar clichês, a obra trata de todos os aspectos
da sexualidade na linguagem do público a que se destina: a paixão, as
mudanças da puberdade, a transa, a contracepção, doenças sexualmente
transmissíveis, pedofilia e incesto são alguns dos temas esclarecidos. Com
mais de um milhão e meio de exemplares vendidos, e publicado em dez línguas
diferentes, este guia virou até exposição na Cidade de Ciências e Tecnologia
de La Villette, em Paris. Para aqueles que procuram uma maneira nova e mais
atraente de informar os jovens sobre assuntos de maior importância, sem
precisar amarrá-los na cadeira…”

Ao prosseguir com a demonstração de fatos reais, o e-Farsas traz informação do
próprio Ministério da Educação, no qual desmente a notícia sobre o “kit gay” e o suposto
livro que jamais fez parte do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) tampouco do
Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE). Finalizando a checagem, o e-Farsas
evoca através de uma memória discursiva a existência de outro boato semelhante, no ano
de 2016, em que também houve a existência de um provável conteúdo impróprio nas
escolas. O xeque-mate é concluído com a constatação de que a notícia é inverídica: “O
livro ‘Aparelho Sexual e Cia’ não está sendo (e não foi!) distribuído pelo MEC nas escolas
brasileiras”.
5.Variação de um boato antigo
.Essa não é a primeira vez que o MEC é acusado de distribuir conteúdo
considerado impróprio nas escolas! Em 2016, desmentimos aqui no E-farsas a
notícia afirmando que o livro chamado “Bochechas Querem Saber… Como
Nascemos” estaria sendo distribuídos nas escolas públicas.
6.Conclusão
O livro “Aparelho Sexual e Cia” não está sendo (e não foi) distribuído pelo
MEC nas escolas brasileiras!

Embora checado e desmentido, o “kit gay” passou a circular nas redes sociais e
acreditado. Continuou a ser usado como arma de saber-poder como forma, ao nosso ver,
de enfraquecer e distorcer as discussões sobre gênero e sexualidade, ainda que também
tenha sido usado contra a campanha de Fernando Haddad, candidato à presidência pelo
Partido dos Trabalhadores, ano de 2018. Nesse contexto de verdadeiro ou falso, a pósverdade fez-se presente, uma vez que, nem mesmo a atuação de veículos da mídia
tradicional e independente bem como os mecanismos de controle da verdade puderam
atenuar as investidas sociopolíticas fomentadas pela fabricação das fake news. Ocorre que

as manifestações de crenças e convicções criadas a respeito da desinformação sobre o “kit
gay” fez a farsa tornar uma narrativa verdadeira, característica da cultura da pós-verdade,
em que “a opinião compra qualquer coisa” (DUNKER, 2017, p. 23).
A mentira, nessa circunstância, “passa a ser o grande problema para a sociedade”,
assinala Guerra (2017, p. 121), destacando que a questão não diz respeito apenas a mentira
por si mesma, mas sim como “perspectivamos a verdade”, uma vez que moldamos nossas
conveniências e qualificamos o que deve ser tido como verdadeiro. A mentira ganha
status no corpo social, vindo a se tornar um acontecimento discursivo de valor real: uma
verdade inventada e acreditada.

Conclusão
Para Foucault (2003, p. 256) “o discurso não é nada mais além do que um
acontecimento como os outros”, de certa maneira a verdade, no contexto contemporâneo,
constrói, na irrupção do acontecimento: inesperadamente nasce, circula e impacta uma
sociedade. A fake news, portanto, seria efeito desse acontecimento, fabricado por uma
rede de saberes-poderes que tem, nos bastidores da engrenagem dessa produção, sujeitos
intencionados na contribuição da cultura da pós-verdade. Assim foi criado a fake news
sobre o “kit gay”, que irrompeu na heterotopia da web (GREGOLIN, 2015).
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Resumo:
O presente artigo compõe um dos recortes de uma pesquisa de mestrado ainda em andamento.
Aqui, pretende-se investigar quais os efeitos de sentido no discurso oficial sobre a Reforma do
Ensino Médio; quais os sentidos de “novo” que está sendo apresentado; e o que está sendo
silenciado. Na pesquisa foram utilizados os procedimentos analíticos da Análise do Discurso
(AD) de vertente pecheuxtiana, tomando como materialidade uma das sequências discursivas de
uma das propagandas do Ministério da Educação. Buscou-se a memória discursiva de outras
reformas educacionais para comparar com o discurso presente nessa atual reforma, acionando
assim o interdiscurso das reformas dos períodos do Governo Vargas e da Ditadura Militar.
Constatou-se que a atual reforma mantém algumas características dessas Reformas anteriores,
pois também possui ênfase na educação profissionalizante, em detrimento do ensino
propedêutico.
Palavras-chave: Discurso; Educação; Ensino Médio.

Introdução
A educação brasileira vivenciou mais uma reforma após a promulgação da Medida
Provisória Nº 746/2016, convertida na Lei 13.415/2017, alterando a atual Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9.394/1996). Desde o momento em que
esta referida Medida Provisória foi publicada, propagandas do Ministério da Educação
difundiram o discurso de que as mudanças modernizaria o Ensino Médio, diminuindo a
quantidade de disciplinas a serem estudadas, resolvendo o problema da evasão escolar.
De acordo com o texto de uma das propagandas, essa Reforma “vai deixar o aprendizado
muito mais estimulante e compatível com a realidade dos jovens de hoje” (BRASIL,
2016). Diferentemente da forma como a educação estava estabelecida anteriormente,
agora os estudantes passariam a “escolher” uma área de conhecimento para se
aprofundarem.
Dentre as mudanças aprovadas, destacam-se as alterações realizadas no currículo
do ensino médio que, de acordo com o novo texto do artigo 36 da Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional (LDB) vigente, “será composto pela Base Nacional Comum
Curricular e por itinerários formativos”. Os incisos I ao V deste mesmo artigo mostram
quais são esses itinerários formativos: I – linguagens e suas tecnologias; II – matemática

e suas tecnologias; III – ciências da natureza e suas tecnologias; IV - ciências humanas e
sociais aplicadas; V – formação técnica e profissional.
No art. 35-A, § 3º e § 4º da LDB fica estabelecido que serão obrigatórias apenas
as disciplinas de matemática, língua portuguesa e língua inglesa, sendo esta ofertada a
partir do sexto ano do ensino fundamental (art. 26, § 5º). As demais disciplinas como
educação física, arte, sociologia e filosofia são citadas no art. 35-A, § 2º como “estudos e
práticas” e serão diluídas nos itinerários formativos, cujas áreas de conhecimento,
conforme art. 36, § 12, serão escolhidas pelo estudante, não sendo, portanto, currículo
obrigatório, mas eletivo.
Considerando as condições objetivas da educação brasileira, e com base no aporte
teórico da Análise do Discurso (AD) pecheuxtiana, pretende-se investigar quais os efeitos
de sentido presentes nesse discurso que se apresenta como modernizador no discurso do
governo sobre a reforma do ensino médio; quais os sentidos de “novo” que estão sendo
apresentados; e o que está sendo silenciado. Antes da análise, faz-se necessário discorrer
um pouco sobre o aporte teórico e as principais categorias mobilizadas.

Algumas considerações sobre a Análise do Discurso
A Análise do Discurso surgiu na década de 1960 na França, em um contexto de
efervescências políticas, “colocando em causa a transparência da língua” (PÊCHEUX,
2015, p. 284) e mostrando a relação entre língua, história e ideologia. De acordo com
Pêcheux, fundador da AD francesa, a pretensão da AD é
[...] construir procedimentos expondo o olhar-leitor a níveis opacos à ação
estratégica de um sujeito (tais como a relação discursiva entre sintaxe e léxico
no regime dos enunciados, com efeito do interdiscurso induzido nesse regime,
sob a forma do não-dito que aí emerge, como discurso outro, discurso de um
outro ou discurso do Outro) (PÊCHEUX, 2015, p. 291).

Compartilhando do Materialismo Histórico e Dialético, a Análise do Discurso
entende que a língua é a materialidade do discurso, sendo afetada pela história e pela
ideologia para produzir efeitos de sentidos entre os locutores. Nas palavras de Orlandi
(2015, p. 24), a AD “visa a compreensão de como um objeto simbólico produz sentidos,
como ele está investido de significância para e por sujeitos”. De acordo com essa vertente

teórica, os efeitos de sentidos não são provenientes apenas das palavras, mas das
condições de produção de um determinado discurso, as quais “compreendem
fundamentalmente os sujeitos e a situação [e] também a memória” (ORLANDI, 2015, p.
28). Na visão de Courtine (2009, p. 108), a Condição de Produção envolve o sujeito, o
tempo, o lugar, os alocutários e a situação de uma determinada enunciação.
A memória discursiva, por sua vez, é retomada durante a produção de novos
discursos, pois ao construir novos dizeres, os seres humanos se utilizam de discursos ditos
anteriormente e essas formulações anteriores poderão ser repetidas ou redefinidas para
produzir novos efeitos de sentidos. A memória discursiva, portanto, não pertence ao
indivíduo, é social, coletiva, sendo acionada sempre que se precisa dizer algo de forma
diferente ou igual.
Essa retomada do “já dito” acontece mesmo de forma inconsciente, pois reflete
como a ideologia, a cultura, a língua, está presente no inconsciente do sujeito. Isso remete
ao conceito de Esquecimento Ideológico que, nas palavras de Orlandi (2015, p. 33), “é da
instância do inconsciente e resulta do modo pelo qual somos afetados pela ideologia. Por
esse esquecimento temos a ilusão de ser a origem do que dizemos quando, na realidade,
retomamos sentidos preexistentes”.
Nesse sentido, “o dizer não é propriedade particular. [...] O sujeito diz, pensa que
sabe o que diz, mas não tem acesso ou controle sobre o modo pelo qual os sentidos se
constituem nele” (ORLANDI, 2015, p. 30). Assim, entende-se que não existe
neutralidade na produção dos discursos, já que são as relações sociais, as condições de
produção, que determinam o dizer, o qual representa também as correlações de força e
poder estabelecidas na sociedade.
O discurso, portanto, não é fala nem texto, nem instrumento de comunicação, mas
é práxis humana, é acontecimento histórico, fruto da ação dos “homens que fazem a
história mas não a história que querem ou acreditam fazer” (PÊCHEUX, 2014, p. 272).
Ele é produzido nas relações sociais em um determinado momento histórico, para atender
a determinada demanda da realidade objetiva. Por isso é atravessado pela ideologia e não
possui neutralidade. Logo, a finalidade da análise “não é interpretar os textos, mas
compreender os gestos de interpretação inscritos nos textos” (ORLANDI, 2008, p. 78).

Nas palavras de Orlandi (2008, p. 78), o texto é a “unidade de análise (científica) do
discurso”, onde ocorre a “manifestação concreta do discurso”.
Tendo posto isso, é preciso, então, compreender o discurso sobre a Reforma do
Ensino Médio, já que o enunciador fala de um determinado lugar social, o qual não é
neutro. No discurso sobre essa reforma, o sujeito enunciador é o Estado, o qual procura
atender aos interesses de uma determinada classe para manter a ordem social estabelecida
funcionando. Embora apareça com uma máscara de neutralidade, sempre que o capital
entra em crise, o Estado entra em cena para atender aos interesses do capital e diminuir
os impactos da crise, administrando-a para fortalecer o atual sistema de produção. Isso se
dá através das políticas públicas, seja expandindo ou retrocedendo, dependendo das
condições de produção. Com a política de educação não seria diferente. Assim, no intuito
de discutir o que está sendo posto, faz-se necessário recorrer ao interdiscurso dessa
reforma, pois pode estar retomando memórias discursivas de outros períodos históricos.
A noção de interdiscurso é desenvolvida por Pêcheux da seguinte forma:
[...] propomos chamar de interdiscurso a esse “todo complexo com dominante”
das formações discursivas, esclarecendo que também ele é submetido à lei de
desigualdade-contradição-subordinação que [...] caracteriza o complexo das
formações discursivas (PÊCHEUX, 2014, p. 149).

As formações discursivas, segundo Pêcheux (2014, p. 147), “determina o que
pode e deve ser dito”, dependendo das posições ideológicas assumidas pelo enunciador
em um determinado discurso. O interdiscurso, portanto, permite a incorporação de
discursos de uma determinada formação discursiva em outra formação discursiva. São
discursos já construídos em outro lugar que aparecem ressignificados.
Por tudo posto aqui, será analisada no próximo item uma sequência discursiva
(SD) de uma das propagandas do governo veiculadas nos espaços televisivos. Nesse item,
busca-se analisar quais os sentidos de “novo” presentes na propaganda, recorrendo-se à
memória discursiva de duas reformas educacionais ocorridas em dois períodos distintos:
Na Reforma Capanema e na Ditadura Militar.
Propaganda “O Novo Ensino Médio”

De todas as propagandas sobre a reforma do Ensino Médio, tomou-se como
materialidade para análise aquela cuja cena enunciativa se passa em uma sala de aula
composta por vários alunos. Na enunciação um dos alunos toma a fala para conversar
com os demais sobre essa nova reforma (BRASIL, 2016). Em virtude do limite deste
texto, a análise se limitou a apenas uma sequência discursiva (SD).
SD: “Aí, galera! Vocês já conhecem o Novo Ensino Médio?”
Essa sequência discursiva traz o implícito de que existe um Ensino Médio “velho”,
por isso a reforma institui um “Novo”. Segundo o dicionário Aurélio (FERREIRA, 2010,
p. 536), a palavra “novo”, dentre outros significados, indica aquilo “que tem pouco tempo
de existência” ou “que é visto pela primeira vez” ou ainda “que acaba de ser feito ou
adquirido”, algo “original”. Contudo, há uma relação dialética entre “novo” e “velho”,
pois o “velho” não é totalmente superado. Não há nada absolutamente “novo” que não
tenha em si o “velho”. O “novo” é apenas um “diferente”, reformista, que se apresenta
com intenção de novidade. Assim, considerando que a memória discursiva “irrompe na
atualidade do acontecimento” (COURTINE, 2009, p. 103), é possível recorrer à história
da educação brasileira e perceber que as propostas apresentadas nessa reforma atual não
são originais, pois retoma características de reformas anteriores, como a Reforma
Capanema (do período da Ditadura Vargas, na década de 1940) e a reforma da Ditadura
Militar (Lei 5.692/1971).
A Reforma Capanema, foi implantada através de diversas Leis Orgânicas
(Decreto-Lei), entre 1942 e 1946. Essa reforma definiu qual seria o tipo de educação
destinado às elites dominantes e qual seria o destinado à classe trabalhadora. Enquanto a
elite era preparada para ocupar cargos de direção na sociedade, com um ensino
propedêutico para possibilitar o acesso ao ensino superior, à classe trabalhadora restavalhes a preparação para o mercado de trabalho, com um ensino minimalista. Nas palavras
do autor “o incentivo dado às classes menos favorecidas para procurarem a escola pública
foi condicionado à opção delas pelo ensino profissionalizante” (GHIRALDELLI
JUNIOR, 2003, p. 84, grifo nosso).

Com as diversas Leis Orgânicas do Ministro Capanema, a educação básica estava
dividida em ensino primário1 (com duração de 4 anos) e também em diversos ramos2 com
duração de sete anos. Assim estavam divididos esses ramos: secundário, normal,
industrial, comercial e agrícola. Destes, um era propedêutico (o secundário) e os demais
eram profissionais. O único ramo que possibilitava prosseguir os estudos em qualquer
curso de nível superior era o “secundário” (o qual era composto por dois ciclos, o ginasial,
com 4 anos de duração, e o colegial, com 3 anos de duração). Segundo Ghiraldelli Junior
(2003, p. 90), este era um ensino com um currículo extenso e tinha “intenções de
proporcionar cultura de base humanística” na formação das “elites condutoras”, após
estas concluírem o ensino o primário.
De acordo com Saviani (2013, p. 269), “o ramo profissional subdividiu-se em
industrial, comercial, agrícola, além do normal que mantinha uma interface com o
secundário”. Desses ramos, o Normal era destinado às moças que, após concluírem,
poderiam ingressar na faculdade de Filosofia (GHIRALDELLI JUNIOR, 2003). Já quem
cursasse o ramo Industrial, Comercial ou Agrícola estaria limitado a cursar nível superior
técnico da mesma área. Na visão do autor, isso engessou o ensino, impossibilitando a
“‘ascensão social’ pela escola” (GHIRALDELLI JUNIOR, 2003, p. 89). Essa estrutura
só foi modificada após a promulgação da primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional, no ano de 1961 (Lei n°4.024/1961). Com essa lei, qualquer ramo de ensino
médio (secundário, técnico ou normal) possibilitaria ao aluno o ingresso em qualquer
curso superior (GHIRALDELLI JUNIOR, 2003), contudo, a dualidade no ensino já
estava posta e não foi modificada. Deve-se considerar que, de acordo com o Art. 36 da
Lei 4.024/1961, para inserção na primeira série do ensino médio era necessária aprovação
em exame de admissão. Nesse sentido, nem todos continuavam os estudos após a
conclusão do ensino primário.
Considerando as Condições de Produção do Discurso, o período do governo
Vargas (1930-1945) foi de intensa modificação na estrutura econômica do país devido ao
processo de implantação das indústrias, sendo necessária mão de obra especializada nas
atividades industriais. Assim, enquanto as “elites condutoras” eram preparadas para o
1
2

Lei 4. 244/1942
Esta é uma designação encontrada em Saviani (2013).

ingresso no nível superior através do ensino secundário, os filhos da classe trabalhadora
eram limitados ao ensino profissionalizante ofertado pelo Sistema S (como o Sistema
Nacional de Aprendizagem Industrial e o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial),
cujas instituições foram criadas naquele mesmo período. Essas instituições, segundo o
autor supracitado, representaram a criação de “um sistema de ensino profissionalizante
paralelo com a rede pública” (GHIRALDELLI JUNIOR, 2003, p. 91).
No movimento interdiscursivo, a atual reforma aciona a memória discursiva da
Reforma Capanema, já que também propõe um ensino dual, com um tipo de ensino
destinado à classe trabalhadora e outro para os da classe dominante, aumentando as
desigualdades entre o ensino privado e ensino público, pois na reforma atual, as escolas
públicas, assim como as privadas, não são obrigadas a oferecer todos os “itinerários
formativos”, mas, no mínimo um. Desta forma, o estudante de escola pública, cuja escola
só tiver condições de ofertar um itinerário, será obrigado a cursar apenas o itinerário
ofertado. Isso dificultará o seu desempenho na prova do Exame Nacional do Ensino
Médio (ENEM), cuja nota é utilizada nas seleções de diversos cursos de nível superior.
A este estudante será destinado então os cursos profissionalizantes de curta duração sob
o argumento de inserção no mercado de trabalho. Nesse sentido, o Ensino Médio para uns
será o meio pelo qual se prepararão para cursar o nível superior. Já para outros, o meio
pelo qual serão preparados para se adaptar às novas realidades trabalhistas do
neoliberalismo, com o subemprego e informalidade.
O ensino profissionalizante teve bastante ênfase também no período da Ditadura
Militar, no qual se vivia a fase do “Milagre Econômico”. Definida pela Lei 5.692/1971,
a Reforma Educacional do período Militar aumentou de 4 para 8 anos a educação
obrigatória ao unir, sob a nomenclatura de Ensino de 1º Grau, os anteriores cursos
primário e o ciclo ginasial (antes pertencente ao Ensino Secundário). Esta Lei também
instituiu o 2º Grau com profissionalização compulsória que, segundo Terra (2016, p. 57),
“foi um fracasso completo, pois não garantiu uma boa formação profissional aos
estudantes nem uma formação geral básica, dificultando, assim, o acesso à educação
superior”. A reforma educacional implantada por esse regime trouxe vários retrocessos,
fortalecendo a educação privada e provocando o sucateamento das instituições públicas
de ensino, já que

[...] as escolas particulares, preocupadas em satisfazer os interesses da sua
clientela, ou seja, em proporcionar o acesso às faculdades e universidades,
desconsideraram (através de fraude, obviamente) tais habilitações e
continuaram a oferecer o curso colegial propedêutico ao Ensino Superior
(GHIRALDELLI JUNIOR 2003, p. 144),.

Saviani (1991, p. 65) fez uma análise da Lei 5.692/1971, ressaltando a
determinação de que “o ensino, nas primeiras oito séries, se desenvolvesse
predominantemente sob a forma de atividades e áreas de estudo”. Aquelas mudanças,
segundo o autor, significaram “outra maneira de diluir o conteúdo da aprendizagem das
camadas populares” (SAVIANI, 1991, p. 65), contribuindo para dificultar sua inserção
em estudos mais avançados. Isso remete ao intradiscurso da atual reforma quando diz que
as disciplinas não obrigatórias (física, arte, filosofia, sociologia, etc.) poderão ser
estudadas como “estudos e práticas” (LDB, art. 35, § 2º,), diluídas nos itinerários
formativos.
Diante do exposto, como é possível afirmar que essa atual reforma é “nova”? O
sentido, portanto, não está “colado” na palavra, mas é compreendido através da análise
discursiva. O “novo”, dessa reforma, então, não é exatamente o que o dicionário nos
informa sobre o seu significante, pois possui um sentido ideológico já que está
funcionando no discurso para silenciar o que está sendo posto como projeto de sociedade,
atacando às últimas conquistas educacionais do Ensino Médio, que agora é pressuposto
como algo “velho”, incompatível com a “realidade dos jovens de hoje”.
Portanto, o discurso do “novo” não se sustenta na análise interdiscursiva, pois não
é “novo” na história da educação brasileira, mas novo em relação às conquistas
educacionais das últimas décadas (desde a Constituição de 1988). É um efeito de sentido.
É “novo” porque destrói o que existia antes e joga com a possibilidade de “escolha” do
sujeito perante a realidade social, isentando o Estado da responsabilidade com o futuro
das pessoas.
Isso reflete as Condições de Produção do Discurso da atual reforma, pois apesar
das características semelhantes às reformas educacionais do Período Militar e do Período
Vargas, a atual foi elaborada em um período de avanço do neoliberalismo, cuja
implantação vem ocorrendo desde a década de 1970, após mais uma das diversas crises

capitalistas. Essa crise foi marcada por uma alta dos preços e pela crença de que o Estado
era o culpado, devido às ações intervencionistas das políticas keynesianas.
Tendo como preceito principal a defesa da concepção de Estado mínimo na
execução das políticas sociais, o neoliberalismo tem impulsionado grandes reformas,
inclusive educacional. Além disso, é necessário ressaltar que esses períodos de reformas
educacionais analisados ocorreram sem efetiva participação da sociedade, através de atos
autoritários.
Enquanto na década de 1940 se vivia o período da Ditadura Vargas (1937-1945),
a reforma da década de 1970 também ocorreu em período ditatorial (Ditadura Militar). Já
a reforma atual, apesar de oficialmente não ser período de Ditadura, possui as mesmas
características autoritárias, por isso a reforma ocorreu através de Medida Provisória e
após a destituição de uma presidente legitimamente eleita pelo povo.

Efeito de fechamento
O presente artigo limitou-se a discutir a atual reforma do Ensino Médio, buscando
identificar os sentidos de “novo”, silenciamento e efeitos de sentido presente nessa
Reforma. Para isso, recorreu-se ao interdiscurso de outras reformas da educação brasileira
como as dos períodos Vargas e do período Militar. Se percorresse a história da educação
brasileira desde o período colonial seria possível encontrar outras reformas que, assim
como essas, não ocorreram para melhorar a educação do trabalhador, mas para colocar a
educação escolar atrelada aos interesses de um projeto societário no qual os maiores
beneficiários são as elites dominantes. Inclusive o primeiro modelo educacional
brasileiro, aquele implantado pelos jesuítas, por exemplo, tinha como uma das funções,
além de catequizar os índios, preparar os filhos da elite brasileira para continuar os
estudos na Europa. A educação escolar, portanto, desde o início de sua implantação,
objetivava atender a um determinado grupo social.
Além de acionar memória discursiva de períodos de autoritarismo político, o
sentido de “novo” presente nessa reforma significa retrocesso ao caracterizar como
incompatível “com a realidade dos jovens de hoje” todas as conquistas educacionais das
últimas décadas, desde a Constituição de 1988. A análise do funcionamento discursivo
aqui discutido permite afirmar que esta reforma se destina às escolas públicas, as quais

são compostas, em sua maioria pelos jovens oriundos da classe trabalhadora. Isto
contribuirá para dificultar o acesso desta população ao Ensino Superior, limitando-a aos
cursos profissionalizantes de curta duração, como os ofertados pelo Sistema S. Além
disso, essa reforma está em sintonia com as Condições de Produção atuais, cuja
característica é o avanço do neoliberalismo com implantação do Estado mínimo e refluxos
das políticas públicas. Assim, outros discursos perpassam essa reforma do Ensino Médio.
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Resumo:
Esta pesquisa procura comparar a construção do relacionamento amoroso nos posicionamentos
do discurso literomusical para crianças: MPB, Canção de massa, Gospel e Pop-rock,
respectivamente nas canções “Rato” (Palavra Cantada, 1998), “Lobo mau” (Mara Maravilha,
1991), “Cristão de verdade” (Crianças diante do trono, 2005) e “O Sol e a Lua” (Pequeno
cidadão, 2009). Tomamos por base referenciais teóricos discutidos no projeto INVOCANÇÕES,
ligado ao grupo Discuta (UFC), tais como Maingueneau (2001, 2005, 2008, 2015), Costa (2001),
Mendes (2013) e Gonzalez (2014). Objetivamos mostrar, no plano da letra e no plano da voz,
sobre os critérios teóricos de investimentos cenográficos, éticos e vocais, qual o tratamento dado
ao aspecto amoroso nos distintos posicionamentos para crianças. As discussões em torno da
temática amorosa no universo infantil reavivam debates de cunho moralista e cultural sobre as
distintas concepções de criança.
Palavras-chave: Canções para crianças; Posicionamentos; Relacionamento amoroso.

Introdução
A presente pesquisa compõe os estudos do projeto Investimento vocal em canções
para crianças (INVOCANÇÕES), ligado ao grupo Discurso, Cotidiano e Prática Culturais
(Discuta/UFC). O objetivo geral do projeto é investigar como os investimentos vocais
podem ser delineadores de posicionamentos no campo literomusical brasileiro para
crianças. A análise contida neste estudo objetiva, mais especificamente, a caracterização
do tratamento do relacionamento amoroso em canções dos quatro posicionamentos para
crianças. A partir de critérios teóricos, buscamos fundamentar uma análise discursiva, no
planos linguístico e vocal, que possa delinear as identidades e as concepções de crianças
construídas pelos investimentos discursivos específicos de cada posicionamento.

A escolha pela Análise do Discurso
Desde o estudo de Costa (2001) acerca da constituição do Discurso literomusical,
o Grupo Discuta (UFC), mais especificamente o Projeto INVOCANÇÕES, adota como
principal perspectiva teórica a Análise do Discurso de linha francesa de Dominique
Maingueneau. Compreendemos os discursos como as práticas sociais que atravessam
determinados sujeitos agrupados em comunidades que constroem e são construídas pelos

textos materializados. Portanto, não acreditamos que haja análise de discurso sem texto
(da mesma forma a relação inversa), o que implica considerarmos, em nossa análise,
fatores contextuais e fatores linguísticos, mas não somente esses, pois, apoiados em outras
categorizações do processo enunciativo, buscamos a unidade maior, o (inter)discurso.
Dentre as muitas categorias e noções propostas pela teoria, buscamos fazer um
recorte das que melhor se adequam e vêm sendo utilizadas nas análises de canções.
Porém, dois conceitos mais amplos são basilares para a nossa análise, os de campo e
posicionamento. Primeiramente, compreendemos que o discurso constitui um espaço de
interações, um campo discursivo nos termos de Maingueneau (2015), no qual concorrem
várias identidades, posicionamentos. Essa relação de concorrência implica uma disputa
pelo reconhecimento social e preponderação, fazendo com que cada posicionamento
constitua sua identidade de maneiras diferentes e invista em aspectos enunciativos
distintos.

Discurso literomusical brasileiro e posicionamentos para crianças
Segundo Costa (2001), as produções intersemióticas da Música Popular Brasileira
constituem um campo discursivo com interações complexas entre múltiplos
posicionamentos. Gonzalez (2014), por sua vez, identifica uma especialização da
indústria fonográfica brasileira para o público infantil a partir da década de 70, buscando,
dessa forma, em seu estudo, delimitar as identidades concorrentes nesse espaço. A autora
identifica três posicionamentos distintos: MPB para crianças, Canção de massa para
crianças e Gospel para crianças. O projeto INVOCANÇÕES acrescentou a esses
posicionamentos o Pop-rock para crianças, e, atualmente, busca traçar as características
gerais das canções identificadas como pertencentes a esse posicionamento.

Critérios para análise das canções
Para a análise das canções, elegemos três conceitos fundamentais para a
perspectiva teórica escolhida. Tratamos, em termos de investimentos discursivos, as
definições de cenografia, ethos e investimento vocal em cada canção. Partindo desses
critérios, buscamos delinear o tratamento dado pelos posicionamentos para a temática do
relacionamento amoroso.

Definimos investimento cenográfico como a encenação própria da enunciação,
construída na singularidade de cada texto, conforme Maingueneau (2008) e Costa (2001).
Ainda conforme os mesmos autores, definimos investimento ético como o ethos
discursivo ─ o carácter e a corporalidade do enunciador ─ construído na enunciação.
Aplicamos o conceito para delineamento das construções éticas em cada canção. Por
último, em concordância com Mendes (2013), caracterizamos investimento vocal como
um modo de cantar estabilizado no fonograma de uma canção. Dessa forma, buscamos
perceber, em concordância com o objetivo central do projeto INVOCANÇÕES, aquilo
que difere ou reúne discursivamente determinadas canções considerando o plano vocal.
Unindo os investimentos apresentados, buscamos esboçar que tipo de tratamento
discursivo cada posicionamento busca construir em suas canções e de que modo esses se
relacionam ou divergem em um panorama do campo literomusical brasileiro para
crianças.

Corpus de canções e contextos
Para nossa análise do aspecto amoroso, selecionamos uma canção de cada um dos
quatro posicionamentos para crianças, de modo que recortamos uma produção que
representasse e constituísse significativamente cada comunidade.
Como representante do posicionamento MPB para crianças elegemos a canção
“Rato” (1998). Podemos contextualizar superficialmente que a narrativa e sua estrutura
já pertenciam à cultura popular, mas foram resgatadas na canção que compõe o álbum
“Canções curiosas” do grupo Palavra Cantada. Segundo as informações disponibilizadas
no site do grupo, esse CD é “dedicado a temas que rondam o imaginário das crianças e
dos pré-adolescentes” (PALAVRA CANTADA, 2017).
Selecionamos a canção “Lobo mau” (1991) do álbum “Curumim” de Mara
Maravilha para representar o posicionamento Canção de massa para crianças. É
importante destacar que essa canção faz parte do primeiro disco da artista, que tinha como
principal bandeira, reconhecida na época, a oposição aos padrões de aparência europeia
das outras artistas do público infantil. Portanto, Mara Maravilha busca, nesse disco,
afirmar uma identidade singular (nativa brasileira) em meio ao mercado vigente.

Representando o posicionamento Gospel para crianças, elegemos a canção
“Cristão de verdade” (2005) que se encontra no quarto álbum do projeto Crianças diante
do trono, intitulado “Vamos compartilhar”. Segundo informações do site do grupo Diante
do trono, “O projeto [...] possui a visão de trazer às crianças, e até mesmo aos adultos,
ensinamentos sérios, mas com uma fácil abordagem” (DIANTE DO TRONO, 2018). É
importante ressaltar que essa canção é a única dentro do corpus que não trata
especificamente da temática amorosa, mas a integra em uma temática de valores
religiosos.
Por último, escolhemos a canção “O Sol e a Lua” (2009) para representar o
posicionamento Pop-rock para crianças. Ressaltamos que essa canção faz parte do
primeiro CD homônimo do grupo Pequeno cidadão que se define, em seu site, como “um
grupo de rock divertido e educativo para crianças bagunceiras e muito sabidas”
(PEQUENO CIDADÃO, 2016). A canção é a mais atual, cronologicamente, do corpus e
já fez parte de trilhas sonoras de novelas infantis.

Análise das canções
A canção “Rato” (Palavra cantada, 1998) retrata a história do personagem
principal rato que busca sua parceira ideal, declarando às suas pretendentes seu interesse
em casar-se. Identificamos, primeiramente, uma estrutura narrativa com repetições
progressivas, confirmada nos trechos iniciais nos quais um enunciador apresenta a
história e o personagem principal, por exemplo, “Esse rato que aqui se mostra…”. Assim,
podemos definir, como investimento cenográfico, uma narrativa.
A respeito do investimento ético, podemos identificar que o narrador constrói um
ethos projetado do personagem rato que contradiz a figura generalizada, apresentada no
início, sobre os termos de “Todo rato…”; assim, o apresenta como “...um que é diferente”
e que “em vez de catar lasquinha de queijo [...] prefere mil vezes um beijo…”. Porém, na
canção, os personagens dialogam em discurso direto, tomando o papel de enunciador no
instante em que cantam, ao mesmo tempo em que constroem seus ethé. Devido ao número
de personagens, preferimos nos debruçar sobre o ethos do enunciador principal, o rato, e
o de sua última coenunciadora, a ratinha. Na primeira estrutura, que o rato depois repetirá
com poucas alterações: “Declaro ser o seu mais lindo amante / Com você eu quero me

casar / Fazer da noite escura o nosso altar”, podemos perceber que o rato constrói seu
ethos positivamente como alguém belo, que deseja um compromisso sério (mobiliza a
instituição do casamento) e reforça esse compromisso ao reportar-se a um elemento do
discurso religioso, o altar. É relevante reportar também a hierarquia das pretendentes
escolhidas, inicia-se pela lua, depois a nuvem, em seguida a brisa, depois a parede e, por
fim, a ratinha. A gradação do mais elevado/distante ao mais terreno/próximo nos permite
intuir um ideal romântico que almeja a perfeição, hipótese confirmada nos trechos em
que as coenunciadoras revelam um defeito e em uma das fala da ratinha, “Mesmo não
sendo perfeita/ eu sou a ratinha eleita”. Podemos definir, então, o ethos do personagem
rato como responsável, comprometido e idealista romântico. Em contrapartida, o ethos
da ratinha condiz com a imagem generalizada do rato e aproxima esse diferente das
características “naturais” da espécie, por isso, a canção termina com as mesmas
generalizações sobre a chamada de “Toda rata...”, positivizando a imagem e as
características antes negativas; ela se afirma como imperfeita e expõe em uma distração
uma inversão daquilo que foi apresentado sobre seu pretendente, no trecho “Fico toda
aqui sem jeito/ Esperando um grande queijo/ Ops! Esperando um grande beijo”. O
investimento ético pode ser assim resumido em quebras de expectativas de ethé
projetados e em uma contraposição de ethé no par final.
Acerca do investimento vocal em “Rato” é fundamental destacar que há uma
preocupação em relacionar as vozes às imagens compartilhadas que os ouvintes podem
ter das figuras (rato, lua, nuvem…). Dessa forma, os intérpretes do grupo investem em
naipes vocais diferentes que, por exemplo, aproximam a lua de uma voz aveludada (efeito
de distanciamento), da mesma forma em que aproximam a ratinha de uma voz aguda,
“fininha” (efeito de pequenez). Assim, o investimento vocal não só diferencia as falas e
os personagens, mas os caracteriza, compondo inclusive seus ethé nas enunciações.
A canção “Lobo mau” (Mara Maravilha, 1991) tem apenas dois personagens, em
uma estrutura mais repetitiva de estrofes e refrão, e traz diversos elementos da narrativa
literária de “Chapeuzinho vermelho”, ainda que não constitua uma narrativa. Quanto ao
investimento cenográfico, podemos perceber que apenas a intérprete ocupa o lugar de
enunciador, esse “eu” pressupõe um “tu” explicitado nos trechos “A tua boca…”, “O teu
abraço...”, “O teu olhar...”. Portanto, podemos definir como uma cenográfica de diálogo,

porém, “monologal”, já que o coenunciador não se comunica, gerando uma centralidade
na figura da intérprete.
Em relação ao investimento ético, a narrativa pressupõe dois papéis, o lobo mau
e a chapeuzinho. A enunciadora se coloca, ainda que a contragosto, no papel de
chapeuzinho, como demonstrado no trecho: “E o lobo mau/ Que, nessa história, tinha que
ser eu/ Faz tanto tempo que já se rendeu/ Caiu de amores por você”. Assim, a enunciadora
desempenha um papel que classifica seu ethos como o de um sujeito apaixonado, rendido
pelo outro, e consciente dessa função amorosa. Da mesma forma, ela constrói
simultaneamente o ethos projetado do outro que desempenha o papel de lobo mau. Uma
hipótese sugerida pelo título, que privilegia o papel positivisado de lobo mau, é que o
relacionamento amoroso é a disputa e o desempenho dessas funções, acarretando uma
fixação desse dois ethos.
No plano vocal, podemos perceber o investimento da intérprete na nasalização,
recurso que cria um duplo efeito de sentido, de infantilizar (efeito de pequenez) e de
sensualizar (efeito aliado a gemidos e sussurros). Ainda podemos perceber a voz cantada
de modo sorridente, técnica que exige mais esforço e causa efeito de simpatia,
proximidade.
A canção “Cristão de verdade” (Crianças diante do trono, 2005) apresenta uma
série de recomendações, conselhos e advertências, marcadas no uso constante do modo
imperativo dos verbos, como nos trechos: “Mude de vida/ Arrependa-se” e “Vale a pena
esperar/ Vale a pena a gente se guardar”. Categorizamos assim o investimento
cenográfico como exortações, um discurso didático de ensino de valores religiosos para
crianças. Essa cenografia se relaciona com um ethos, efetivado na canção, de alguém
experiente, sábio e aconselhador; para além disso, como demonstra o trecho “Se o que
você vive é diferente do que diz/ Então, meu amado, é melhor ficar calado”, o enunciador
se afirma como verdadeiro executor das práticas religiosas, criando um ethos projetado
de alguém que não deve corresponder ao seu ouvinte, pois não cumpre corretamente as
regras, como no trecho “Meninos e meninas que não querem esperar/ A hora certa para
namorar/ Começam muito cedo e sem a mãe deixar”. O enunciador também investe no
uso de formas afetivas, como no trecho “E honrar o papai e a mamãe”, gerando um ethos
projetado do ouvinte infantilizado que está disposto a aprender. É interessante recordar

que esse ethos é utilizado não somente para tratar da temática amorosa, mas de todas as
condutas sociais apresentadas, entre elas o relacionamento amoroso.
Quanto ao investimento vocal, podemos destacar que as crianças cantam as partes
que reforçam as exortações da intérprete e criam engajamento, como em “Não queremos
mais ouvir lorota” e “Não queremos mais namoro à toa”. A intérprete exerce a função de
aconselhadora e praticante, investindo em transições entre registros vocais, produzindo o
efeito de advertência constante.
A canção “O Sol e a Lua” (Pequeno cidadão, 2009) apresenta um caso entre os
dois astros personificados, no qual o Sol pede a Lua em casamento, mas a Lua não tem
certeza se o quer. Em relação ao investimento cenográfico, podemos facilmente
identificar a cena principal de narrativa, porém, no fim da canção, um outro enunciador
dialoga com o Sol. Desse modo, há também uma cena de diálogo, que denominamos,
conforme Maingueneau (2006), de cenografia encaixada.
Quanto ao investimento ético na canção, temos primeiro que identificar os
enunciadores. O narrador ocupa a maior parte dos enunciados relatando o drama do Sol
entristecido pela negação do amor. De toda forma, ele ocupa um papel de onisciência,
demonstrando certa imparcialidade ao criar o ethos projetado do Sol em primeiro plano e
o da Lua em segundo plano. Percebemos que o Sol ocupa o papel central, pois reside nele
o foco pedagógico da canção, visto que o ethos projetado é o do sujeito desorientado, sem
expectativas, desolado pela liberdade do outro, enquanto que o ethos projetado da Lua,
ainda que demonstre incerteza no trecho “Não sei, não sei, me dá um tempo”, é consciente
que a situação é normal, um sujeito consciente das atitudes que pode tomar, portanto, o
narrador adota a perspectiva do Sol para apresentar o conflito interpessoal e sua resolução.
O outro narrador que aparece no fim do texto, percebido pela mudança de intérprete,
aconselha o Sol buscando elevar sua auto-estima e transmitindo confiança, como
podemos observar no trecho “Você é lindo cara e seu brilho vai muito mais além!/ Um
dia você vai encontrar alguém…”, portanto, constrói um ethos compreensivo, empático e
esperançoso.
Sobre o investimento vocal na canção, podemos destacar a participação de vozes
de crianças em muitos trechos, as quais, inclusive, serve como distinguidora do segundo
enunciador. Outro investimento importante é na potencialização da narratividade feita

pelo enunciador com a voz de peito em trechos como “Vinte quatro horas depois/ o Sol
nasceu/ a Lua se pôs”.

Relacionamento amoroso nos posicionamentos e as concepções de criança
A análise dos investimentos do posicionamento MPB para crianças, na canção,
revela o tratamento da temática amorosa como um processo de desconstrução da
idealização romântica. Podemos relacionar o resgate da narrativa popular à característica
geral do posicionamento para adultos (e que ocorre na canção para crianças) que, segundo
Costa (2001), busca instituir-se como a “autêntica” música popular. Outras características
do posicionamento para crianças, apontadas por Gonzalez (2014), se relacionam com a
canção analisada, tais como: a inversão de valores pré-estabelecidos socialmente (a
inversão do ethos do rato) e a negociação de sentidos na canção (a generalizações
positivizadas no fim da canção). Essas características acarretam uma concepção de
criança relativizadora, consciente dos processos de desconstrução de ideais, portanto, um
sujeito socialmente ativo.
Já a análise dos investimentos, no posicionamento Canção de massa para crianças,
apresenta-nos um tratamento da temática amorosa mais sensualizado e ligado às ações
corporais. Conforme Gonzalez (2014), esse posicionamento para crianças mantém
relações de equivalência com o de adultos, sendo assim, recorrentes temas como
sensualidade, paquera e sedução; além da explorada ambiguidade de ethos, ora adulto,
ora infantilizado, que incorporam as intérpretes mantidas em destaque. Essa aproximação
de um discurso adulto pressupõe uma concepção de criança aproximada da mentalidade
adulta, consumista de produtos e seduzida por ideias atrativas.
Os investimentos que analisamos na canção do posicionamento Gospel para
crianças apresentam uma subordinação da temática amorosa à temática das condutas
religiosas corretas. Esse tratamento condiz com as características apontadas por Gonzalez
(2014) para o posicionamento, entre as quais destaca-se a forte interdiscursividade com o
campo religioso. além disso, constrói, discursivamente, diferenças entre os fiéis (bons
praticantes) e os não-fiéis (ou os maus praticantes). Nessa canção, observamos também o
destaque para o aspecto da pregação, marcante no posicionamento. A concepção de
criança está fortemente ligada ao caráter pedagógico (evangelizador) que esse

posicionamento assume, com a intenção de formar sujeitos regidos pelas boas/verdadeiras
práticas religiosas e que compreendam que todos os aspectos da vida (incluindo o
amoroso) estão subordinados às condutas religiosas, ou seja, não existem, em plenitude,
desvinculados dessa obediência hierárquica.
Por fim, os investimentos encontrados na análise da canção do posicionamento
Pop-rock para crianças demonstram o aspecto do relacionamento amoroso a partir da
conformação com a negação do par ideal junto com a afirmação da esperança em outro
amor. Como ainda não há formulação teórica para o posicionamento, podemos relacionar
as suas características às do para adultos, propostas por Costa (2001). Assim,
confirmamos a batida e a harmonia de um ethos jovial, o rompimento das fronteiras
nacionais, idealizando um cidadão do mundo e o culto à liberdade, característica forte na
canção. A concepção de criança sugere um sujeito que transpõe seus próprios limites,
consciente de sua liberdade e da liberdade do outro (o poder das escolhas), compreensivo
e esperançoso pelo futuro.

Conclusões
Analisar a temática amorosa em canções para crianças, compreendendo-as como
textos pertencentes a uma comunidade, faz-nos refletir sobre as disputas pela hegemonia
de uma concepção desses sujeitos perante a sociedade. A todo momento, somos levados
a nos conscientizar que esses discursos são produzidos para crianças, mas não construídos
efetivamente por elas; por isso, o tratamento do relacionamento amoroso foi instituído
como um recorte que parte do discurso de adultos e perpassa todos os posicionamentos
para crianças sobre um viés pedagógico de formar, ou comunicar, sobre uma temática
iminente da vida social do público-alvo. Outros trabalhos semelhantes podem ser
desenvolvidos analisando outros aspectos polêmicos, como a morte, e assim, abrir-se,
cada vez mais, espaço para uma reflexão que transcenda a superfície aparentemente
simples das canções infantis.
Ao pensarmos nos constantes debates de cunho moralista, ideológico e social
sobre os temas apropriados para crianças e a maneira de tratá-los, poucas vezes nos
recordamos que discutimos sobre restrições para sujeitos que possuem suas diferenças,
suas necessidades, seus traços culturais. A sociedade adulta decide sobre assuntos que

atingem sujeitos de múltiplas identidades em construção, por isso, acreditamos que as
distintas concepções

de criança coexistem

em concorrência nos diferentes

posicionamentos, representando, assim, essa pluralidade, tendo em vista que as crianças,
assim como os adultos, em sua complexidade,também atravessam e são atravessados por
diferentes discursos, incluindo canções, os quais colaboram na construção das concepções
que fazem de si.
Vale ressaltar que o nosso interesse, nessa análise vai além do funcionamento
restrito dos posicionamentos (caso uma análise fragmentada possa ser interpretada dessa
forma), mas interessa-nos a unidade maior na qual os posicionamentos e os discursos
constroem seus limites, o (inter)discurso literomusical para crianças, no qual as
identidades ganham sentido de existência nas suas relações.
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Resumo:
Apresentamos resultados de pesquisa de mestrado no qual investigamos se os sujeitos-estudantes
dos anos iniciais utilizam o discurso narrativo escrito para falarem de si, para tecer a
subjetividade. O aporte teórico centra-se na AD Pecheuxtiana, em alguns fios da Psicanálise
lacaniana e nas Ciências da Educação. Os gestos interpretativos oriundos das análises da
narrativa permitem-nos assinalar as seguintes considerações: atividades pedagógicas criativas
de leitura e escrita possibilitam aos estudantes atribuírem e produzirem sentidos, a partir da
memória discursiva; o discurso narrativo escrito, em condições favoráveis de produção, é uma
alternativa para que os estudantes “falem de si” e expressem sua subjetividade, condição basilar
para
que
se
façam
escutar
no
contexto
escolar
e
na
sociedade.
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Arcabouço teórico: Análise de discurso
A Análise de discurso (AD) em que nos pautamos nasceu em meados de 1960,
resultante das inquietações do filósofo francês Michel Pêcheux acerca de três campos do
conhecimento que pretendia articular: a linguística, o materialismo histórico e a
psicanálise.
Para AD a linguagem não é transparente, tampouco linear, mas sim ela carrega em
si a opacidade, a desestabilização e a possibilidade de vários sentidos, portanto, as várias
maneiras de significar. Dessa forma, o discurso para a AD é movimentação, é prática de
linguagem, em que, segundo Orlandi (2000), estudando-o, observa-se o homem falando.
A língua é percebida pela AD como um espaço de amplas significações,
considerando a produção de sentidos por parte daqueles que a utilizam dentro de uma
determinada sociedade. Deve-se levar em consideração, em se tratando de produção de
sentidos, a importância da historicidade do sujeito e, consequentemente, das condições
de produção atrelados a ideologia. Todo sentido emerge em um determinado lugar a partir
de certo contexto que, por sua vez, é banhado por alguma ideologia. Dessa forma, a
materialidade específica da ideologia é o discurso e a materialidade especifica do discurso

é a língua. Essa relação, segundo Orlandi (2000), complementa – se com o fato de que,
como diz Pêcheux (1995), não há discurso sem sujeito e não há sujeito sem ideologia: o
indivíduo é interpelado em sujeito pela ideologia e é assim que a língua produz sentido.
É no discurso, portanto, que podemos observar a relação entre língua e ideologia,
compreendendo como a língua produz sentidos por/para os sujeitos (ORLANDI, 2000, p.
17), permitindo olhar para além do texto ou da frase, portadores “materiais” de vários
sentidos e materialidade do discurso. Para a AD, esses vários sentidos somente são
possíveis, pois há leitor(es) que é (são) atravessado(s) e constituído(s) por diferentes
formações discursivas, sendo esta entrelaçada a noção de ideologia que corresponde a um
domínio de saber e que regula o que pode e deve ser dito.
Sendo assim, o discurso é um processo contínuo que não finda em uma determinada
situação, mas aponta para outros fios que o sustenta, para outros que o atravessam.
Reflitamos, de forma breve, sobre o sujeito em AD, o responsável pela movimentação e
pelas várias formas de significar. Longe de ser o centro do discurso, mas um efeito, o
sujeito é o resultado da interpelação do indivíduo pela ideologia, atravessado, constituído
por vários dizeres e esquecimentos daquilo que o compõe. Isto posto, o sujeito em AD é
descentrado, clivado, marcado pela exterioridade, pela historicidade, sua fala e também
seu silêncio são produzidos a partir de um determinado lugar e de um determinado tempo.
O silêncio também é tomado como objeto de reflexão na AD, sendo necessário em
nosso trabalho, já que nas narrativas há, na maioria das vezes, um dizer querendo indicar
outro. Estar em silêncio é estar no sentido, pois, de certa forma, as palavras, em suas
infinitas significações, transpiram silêncio. Há o não-dito atrelado ao silêncio que lhe
atribui um caráter de incompletude, ou seja, em todo dizer se esconde um não-dizer que
foi silenciado, mas que significa. Destaquemos que o silêncio no qual estamos versando
não se refere à ausência de palavras, mas é o que há entre elas e que também as atravessa.
“O silêncio não são as palavras silenciadas que se guardam no segredo, sem dizer”.
Tendo apresentado alguns importantes conceitos da AD, iremos no deter, agora, na
seção que aborda a escrita. Cumpre ressaltar que, na seção dedicada a análise discursiva,
outros conceitos e definições poderão ser mobilizados.

Escrita de si, memória e subjetividade

Iniciemos este tópico relacionando o título “A vida escrita1” que tomamos de
empréstimo da professora doutora em literatura Ruth Silviano Brandão com a analogia
que a linguista Leda Verdiani Tfouni faz sobre a escrita e seu principal “suporte”: o livro.
Brandão (2006) atribui à escrita a função de um fio - fios torcidos que acompanham a
vida e se entrelaçam a outras vidas. Tfouni (2005, p. 10) pontua que a escrita, sendo um
produto cultural, resultado eficiente da atividade (vida) humana sobre o mundo, em que
o livro, subproduto mais acabado da escrita é tomado como uma metáfora do corpo
humano: fala-se nas “orelhas” do livro; na página de “rosto”; nas notas de roda “pé”, e o
capítulo nada mais é do que a “cabeça” em latim. Podemos complementar que, o que se
escreve no livro é, na maior parte das vezes, a vida de quem escreve e, aquele que lê,
sendo um visitante da memória do outro, leva dessa visita algo que complementa ou
desloca, inquieta a sua vida. Assim, o que percebemos é que, de forma mútua, a escrita
está tão atrelada à vida como o bordado está para a linha e o tecido.
Entendemos que o/no ato de escrever está implicado o trabalho da memória com o
interdiscurso, ou seja, sendo acionado em outro momento, em outras condições de
produção pode reverberar outros efeitos de sentidos, dando à escrita outra roupagem, com
possibilidade de ser pensada como “novidade” (SCHONS, 2005, p. 138 -140). Quando
escrevemos, estamos sempre fazendo rascunhos em nossas vidas, os quais se cruzam com
tantas outras vidas rascunhadas e (re)desenhadas; e que a nossa escrita implica escolhas,
talvez diferentes daquelas que já estão legitimadas (SCHONS, 2005, p. 140).
Grigoletto (2006) afirma que a escrita está unida ao linguístico, ao histórico, ao
social e ao ideológico, constituindo um espaço simbólico, local de interpretação,
articulado a memória e de construção de identidades. Segundo Agustini e Grigoletto
(2008, p. 149) mais um elemento pode ser costurado à prática escrita, “o inconsciente, já
que certas marcas do sujeito desejante se inscrevem, de forma singular, no processo de
escrita/ autoria de um texto”. O Inconsciente que é entendido e, portanto, estruturado, de
acordo com os postulados de Lacan (1998) enquanto linguagem.
É importante pontuarmos que a escrita, pensada como processo e não produto, é
uma das funções discursivas do sujeito por meio da qual, segundo Indurski (2016),
1

Livro “A vida escrita” de Ruth Silviano Brandão.

podemos capturar marcas da subjetividade de quem escreve, possibilitando a entrada no
simbólico da discursividade em circulação. Assim, escrever está alinhavado ao falar de
si. Aproveitamos para trazermos à discussão o discurso narrativo escrito, em cuja tessitura
se faz presente o texto e toda sua pretensa completude, a escrita e suas possibilidades
infinitas de se fazer e de se deixar ser e as narrativas, as quais colaboram para que toda a
(pre) tensão de quem elabora se materialize, mesmo que com outra roupagem.

Metodologia, corpus e análise
A narrativa que faz parte de nosso corpus foi colhida após uma atividade didático –
pedagógica aplicada pela pesquisadora, que envolvia o livro “Os três lobinhos e o porco
mau”, escrito por Eugene Trivisas, desenvolvida em uma sala do 5º ano do ensino
fundamental. O livro causa estranhamento por romper com o legitimado e fazer uma
releitura divertida do clássico “Os três porquinhos e o lobo mau”. Iniciamos a
apresentação do livro pela capa com o título oculto que, pelo número de lobos e porco
desestabiliza o que já está posto, abrindo oportunidade para o novo, para a observação
mais atenta e para a reverberação de outros e novos sentidos. Depois de discussões e
observações foi solicitado que elaborassem uma narrativa.
Para análise foram selecionados recortes que são entendidos “(...) como fragmento
correlacionado de linguagem - e - situação" (ORLANDI, 1996, p.139). A análise
privilegiará fatos discursivos da narrativa, realizadas em condições favoráveis de
produção. Tendo como fundamento os objetivos deste trabalho, nos detivemos nas
sequências discursivas de referência (SDR), concebidas por Courtine (2009, p. 25) (...)
“como sequências orais ou escritas de dimensão superior à frase”. Buscamos nas SDR
indícios linguísticos - discursivos que revelem as amarras entre o sujeito e a linguagem
no texto. Nessa direção, convém assinalarmos que nos fundamentamos no Paradigma
Indiciário de Carlo Ginzburg (1989), que nos ensina a olhar os/nos pormenores, os
detalhes, a esmiuçar as pistas, nos deter nos indícios e estranhar o que parece evidente.
Análise da Narrativa: materialização da subjetividade
Para a teoria Sócio - histórica do Letramento (Tfouni, 2005), a função da narrativa
é organizar, por meio da linguagem, as interações, conhecimentos e experiências sobre o

(no) mundo, ou seja, um local de subjetivação, que se instala através de mecanismos
linguísticos discursivos. Tfouni (2005) define subjetividade como a forma em que o
sujeito organiza sua simbolização particular. Assolini (1999) complementa afirmando que
é por meio da narrativa que se torna possível a (re)organização e (re)elaboração de nossas
experiências pessoais.
Nessa direção, a narrativa é um instrumento que dá abertura à criação e à
(re)elaboração, segundo Orlandi (1996), permitindo o acesso ao Discurso Lúdico que,
segundo a pesquisadora, faz parte de um grupo de tipologias discursivas: o discurso
lúdico, o discurso polêmico e o discurso autoritário. O discurso lúdico permite troca entre
os locutores, sendo que o objeto do discurso se mantém como tal na interlocução,
resultando em uma polissemia aberta. Os discursos polêmico e autoritário estão voltados
para fins práticos e objetivos, sendo valorizados pela sociedade que visa o uso eficiente
da linguagem e, consequentemente, sobra um espaço pequeno para usos lúdicos do
discurso nas interações. Nesse sentido, compreendemos que em nossa sociedade não há
lugar para o lúdico, pois é o que “escapa”, “vaza” o “sem controle; é uma ruptura
(ORLANDI, 1996), movimento pelo qual podemos dar vazão à imaginação, sem nos ater
a regras e procedimentos. E é por isso, por dar liberdade à expressão, por materializar a
subjetividade, que esse tipo discurso é praticamente “reprimido”.
Isto posto, entendemos que o discurso narrativo como lúdico, lugar em que o dizer
não busca ser obsessivamente transparente, o que o torna aberto a uma multiplicidade de
sentidos. Essa abertura propicia e exige uma atividade interpretativa mais intensa por
parte do interlocutor, o que torna o discurso narrativo também aberto à dialogia, ou seja,
exige sempre a inclusão do Outro.
No que tange a narração, Carreira (2002) afirma que narramos para um outro
(interlocutor), no caso do discurso narrativo, para um narratário. Porém, segundo a
psicanálise, além do “eu” que narra e do “tu” que escuta, há um Outro lugar, o da
linguagem, que o sujeito faz ouvir sua própria mensagem. Esse lugar é chamado de “lugar
da verdade” (SAFOUAN, 1993). Essa “verdade” pode vir acompanhada da ficção que,
dentro de uma narrativa, vem no lugar de um fato, atribuindo-lhe sentido, que pode ser
verdade ou ficção. Carreira (2002) diz que a ficção traz uma verdade que não ocorre. Ela
remete à existência de um sujeito que narra, pois, sem ele, o fato não ganha forma de

narrativa, mas vale ressaltar que é um sujeito que só existe porque narra. Não se trata
então de uma entidade independente e soberana que antecede a narrativa.
Assim, segundo a pesquisadora, há verdades nas narrativas de ficção, uma
realidade fantástica, uma realidade na ficção. Essa realidade na ficção remete à sua
realidade psíquica, aos seus desejos e angústias, à sua verdade velada, escondida,
silenciada. Verdade, pois fala de si, ficção porque fala de si utilizando cenários e outros
personagens que não existem.
Em se tratando de narrativas infantis, podemos encontrar tanto fato como ficção,
pois elas misturam elementos de suas vidas fazendo, com isso, preenchimentos
imaginários de buracos de sentidos. O discurso narrativo, então, pode ser o caminho pelo
qual o sujeito tem a oportunidade de falar de si de forma disfarçada, oculta, utilizando-se
da ficção com “pitadas” de realidade, para revelar o que sente, o que incomoda,
desabafando.
Se observarmos como as narrativas infantis, objeto de nosso estudo, vêm sendo
abordadas, notaremos um apagamento do sujeito, em sua singularidade, uma falta de
oportunidade para que seja considerado o que emerge entre os significantes (CARREIRA,
2002), em prol da adequação de uma estrutura legitimada e sem criatividade, de
cumprimento de um currículo que nega o sujeito e, por conseguinte, nega-lhe a
possibilidade de ocupar o lugar de intérprete-historicizado (ASSOLINI, 2013), ou seja,
falar de um lugar que permita desvincular-se dos processos parafrásticos e das regiões de
sentidos cristalizados e legitimados pela instituição escolar. Acreditamos que as
narrativas são instrumentos a partir das quais o sujeito pode tomar nota, mesmo que
disfarçadamente, de si mesmo – que poderão ser (re)lidas, (res)significadas, a fim de
reativar para si mesmo as verdades que precisavam reconstruir.
Direcionamo-nos, agora, a narrativa colhida na íntegra, cujas sequências
discursivas analisadas estão em negrito, visto que nos baseamos e nos fundamentamos
nelas, quer seja para aclarar um argumento ou uma discussão, quer seja para realizar o
trabalho de desconstrui-las, desmontá-las e analisá-las, sob a concepção das contribuições
da AD. Cumpre ressaltar que para atender as normas de sigilo dos participantes, o sujeito
foi identificado nas análises com a sigla SE (sujeito-estudante);

NARRATIVA 1 – SE (menino, 11 anos)

Atentemo-nos ao título da narrativa “O sereio” que nos oferece indícios de que a
posição do sujeito que escreve é de um sujeito duplicado (SOUZA, 2006), instigando-nos
a questionar sob que condições de possibilidade tal sujeito constitui-se na
contemporaneidade. ‘Sujeito duplicado’ a que nos referimos, designa aquele se divide
entre o ser imposto e o que deseja ser, ou seja, como ele é dito e como gostaria de se dizer
e, para ser aceito, submete-se às regras e imposições legitimadas pela sociedade, abafando
o que realmente deseja para si. Essa divisão acarreta um conflito de identidades, sabendo
que, segundo Eckert-Hoff (2008), identidade não existe em si mesma, ela é (re)construída
incessantemente por meio da relação com o Outro.
A expressão “Era uma vez”, nos permite afirmar que os contos de fadas
“tradicionais” permeiam a memória discursiva, um saber discursivo que torna possível
todo dizer e que retorna sob forma de pré-construído, o já dito que sustenta cada tomada
de palavra (ORLANDI, 2000). Dessa forma, a narrativa inicia-se com resquícios de
relação com leituras anteriores, experiências passadas e apropriadas que estão presentes
e, de certa forma, foram atualizadas pela retomada da expressão.
No seguinte seguimento: uma menina // Carlos ela morava com seu pai, nota-se,
mais uma vez, indícios de um sujeito duplicado, dividido pelo que se impõe correto ser e
o que deseja ser/ter, um conflito identificatório materializado em equívocos, em ato falho,
quando troca/mistura substantivo feminino com nome próprio masculino. A identidade,

no sentido atribuído pela AD e pela Psicanálise e adotada neste trabalho, diz respeito a
um processo em movimento, no qual o sujeito constitui-se pela multiplicidade de
discursos, pela heterogeneidade e pelo descentramento de si.
Na sequência, o SE repete a mesma “categoria” de ato falho, troca de letras e
palavras (duas filhas) nos seguintes seguimentos: [...] ele tinha duas filhas a mais velha
sechamava violeta e a mais movo se chamava de Carlos [...]. Ato falho, reúne todo tipo
de erros, lapsos na palavra e no funcionamento psíquico, são manifestações de intenções
perturbadoras do inconsciente em nossa atividade consciente (FREUD, 1915-1916). Maia
(2006) explica que é por meio de “palavras falhadas” que percebemos a manifestação do
inconsciente.
A intensidade atribuída à palavra “atentado” nos remete à intensidade do desejo
recalcado que atenta, que instiga (tentação), mas é repudiado pelas formações ideológicas
do sujeito-estudante, manifesta também que esse desejo pode ser interpretado como um
“atentado” no sentido de um ato criminoso às mesmas formações ideológicas, a recusa de
romper ao ideologicamente imposto e, portanto, não ser aceito pelo grupo social que ora
faz parte. Assim sendo, a palavra “atentado” gesta duplo sentido: tentação e transgressão;
um desejo que, por natureza é tentador, mas, por violar as regras impostas e legitimadas
pela sociedade, tornam-se criminosas.
Na narrativa SE faz referência à fuga “[...] ele achou um barco a fundado// achou
tres tubarões famintos e correram atrás dele ele fugiu e encontrou um amigo ele era
um sereio também [...]” mais uma vez temos indícios de desejo recalcado e manifestado
pelo inconsciente por meio da narrativa escrita. Na AD, a seleção de palavras não é neutra,
assim, chamou-nos atenção a palavra “a fundado”, que, de acordo com o dicionário
Houassis (2009) fundado possui, entre outros significados, o sentido de alicerce,
fundamentado, apoiado ou firmado em motivos fortes. Concernentes a tais sentidos,
podemos considerar que após um tempo tentando fugir dos desejos, começou a entendêlos como algo constitutivo/verdadeiro de si. Mas encontra os tubarões, que seriam aqueles
que controlam posicionamentos, que vigiam atitudes, seriam os que cerceiam e que impõe
ideologias. Sendo sujeito desejoso/desejante, perseguido por um desejo considerado uma
anomalia e atravessado por formações ideológicas (eu) que não coadunam com tais
desejos, foge, mas encontra (gostaria de encontrar) um amigo que compartilha dos

mesmos desejos e fogem juntos. “eles fugiram dos tubarões”, reprimindo e recalcando
“sentiram falta de casa”. No entanto, com a fuga deixa algo importante para trás, do
qual sente falta. Há vontade de realizar o desejo, ele está lá, imbricado e constitutivo do
sujeito, sendo impossível abandoná-lo, por isso ele volta.
Assim posto, notamos que a narrativa prestou-se de mecanismo para que o SE
falasse de si de forma disfarçada, escondida, de fatos que vivencia e que o incomodam
buscando uma (res)significação. Utilizou-se da ficção para contar algo que incomoda,
uma verdade oculta, velada, subjetiva, no qual possibilita a introspecção, um voltar a si
mesmo em busca de ressignificação. Uma volta percebida nas fissuras da escrita, nos
tropeços com/nas palavras. Fissuras e tropeços que podemos tomar como atos falhos que,
nos dizeres de Maia (2006), de falhos não têm nada, pelo contrário, são atos bemsucedidos, porque desvelam uma verdade do sujeito.

Considerações finais
Analisando a narrativa, percebemos que SE se utiliza desse recurso para falar de
si. Foucault (1994) afirma que o falar de si vai de encontro a uma escrita constante, é algo
sobre o qual há assunto a escrever. O escrever sobre si não é uma atividade
contemporânea, é antiga, enraizada na humanidade, que produz uma memória, mas que a
escola, enquanto AIE (Aparelho Ideológico do Estado) (ALTHUSSER, 2012) muitas
vezes não a reconhece e prefere a reprodução do já-dito, fazendo com que os estudantes
escrevam, falem e desenhem, produzindo, enfim aquilo que esperam dele, naquela
instituição, sem questionar, sem duvidar da ilusão de sentido único (PACÍFICO, 2007).
Segundo Assolini (1999), os professores, em sua maioria, estão tão colados ao
discurso pedagógico escolar tradicional (DPE) que não conseguem realizar ou criar outro
tipo de atividade em sala de aula que não sejam as propostas pelo livro didático, o qual,
na maioria das vezes é o único instrumento de trabalho utilizado em sala de aula, aquele
que traz o sentido pronto, correto, legitimado, que deve ser repetido e respeitado
(PACÍFICO, 2007).
Os indícios do falar de si foram percebidos por meio de pistas inconscientes
deixadas na narrativa: os lapsos na escrita, equívocos, entrada súbita do sujeito do
inconsciente nas fissuras do texto, deixando aparente o desejo interditado. Pelo viés da

AD, um ato falho, um equívoco é a marca de que o sentido se constitui historicamente e
põe em movimento uma rede de filiações que subsiste mesmo da escolha de um
significante. Dessa maneira ao falar isso ou aquilo (significante que rejeitou) – deixa
ecoar como equívoco que se desvela para o sujeito.
Tomando os ensinamentos de Carreira (2002), o discurso narrativo de ficção é
um instrumento fundamental para a estruturação da subjetividade, em que pudemos
mostrar na narrativa analisada, que o estudante falou de si de maneira disfarçada, sendo
possível perceber algo sobre si, suas angústias, seu desejo.
Nessa direção, parafraseando com Carreira (2002) o discurso narrativo vem sendo
utilizado, abordado como “instrumento” que deve se adequar a uma estrutura formal
rígida, linear e pouco criativa, caso contrário, constata-se um déficit intelectual, cognitivo.
Parece-nos que os desejos dos alunos são os últimos a serem escutados, se é que
em algum momento isso ocorre... A parte de fora dos muros escolares parece ser sua
morada.
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Resumo:
O presente estudo teve como objetivo investigar, a partir da perspectiva freudiana da cultura, os
elementos psicossociais envolvidos na propagação dos discursos de ódio. O corpus selecionado
foi o de 9 comentários ofensivos publicados no Facebook acerca de 3 diferentes notícias
envolvendo a violação de direitos humanos. Os discursos de ódio são construídos a partir de
generalizações sobre grupos sociais específicos. A cultura projeta sobre os indivíduos normas e
valores provenientes de determinados momentos históricos e formações ideológicas; então, ao
acreditarem expor um ponto de vista particular, apenas o estão reproduzindo. A disseminação
dos discursos não necessariamente indica que atualmente haja mais intolerância ou preconceitos
contra grupos sociais minoritários, pois estes sempre constituíram parte da estrutura social. A
sociedade passa por um momento histórico em que determinados conteúdos, outrora reprimidos,
por meio da internet podem aparecer sob a forma de discursos de ódio.
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Introdução
O cenário nacional atual encontra-se permeado por trocas gratuitas de ódio e
intolerância, que ocorrem majoritariamente por meio de redes sociais. Em O Futuro de
uma Ilusão (1927), Freud reforça o quanto a cultura humana inflige às pessoas uma
sufocação pulsional, por todas as suas exigências e privações. Uma vez que os seres
humanos não conseguem viver em isolamento, para que haja um bom convívio social é
necessário que alguns sacrifícios sejam realizados. A vida em sociedade produz um
incontável número de frustrações, de forma que todo indivíduo torna-se um inimigo da
cultura em potencial. Por conseguinte, para que a ordem social vigente se mantenha em
funcionamento, um conjunto de estratégias coercitivas da própria cultura cumpre esse
papel: suas normas, instituições e mandamentos.
Uma das formas de lidar com o desprazer advindo das restrições da cultura é
utilizar-se da religião. Ainda que possibilite ao indivíduo livrar-se da neurose individual,
a falha da religião consiste no fato de prejudicar a autonomia das pessoas em relação à
sua adaptação e proteção contra o sofrimento, já que imputa a todos o mesmo caminho a

seguir (FREUD, 1930). Enquanto agência de controle social, a instituição religiosa tende
a moralizar e individualizar as questões de cunho coletivo, desconsiderando dados e
reduzindo questões sociais a dilemas morais. Ainda assim, possui o papel de única fonte
de consolação para muitas pessoas, sendo indispensável a estas como auxílio para
suportar a vida (FREUD, 1927). Por isso, nota-se o quanto o exacerbado poder de
influência dessas instituições – por seus valores estarem em grande parte fundamentados
sobre proibições, moralismos e preconceitos – contribui para a manutenção dos discursos
de ódio.
Segundo Freud (1930), a liberdade individual não constitui um patrimônio da
cultura, já que esta impõe sobre os indivíduos diversas restrições em nome da vontade da
massa. Então, grande parte dos conflitos da humanidade teriam como reivindicação a
tentativa de conciliar as demandas individuais e as exigências culturais da massa,
encontrando um meio termo que satisfizesse ambas as partes. A incoerência por detrás da
noção de liberdade individual é que muitas pessoas utilizam-na como “autorização” para
o desrespeito de outrem: afirmando serem apenas a expressão de uma “opinião pessoal”,
vociferam atrocidades. Nesse sentido, em O Mal-estar na Civilização (1930), Freud
afirma que aos seres humanos estaria atribuída uma grande quota de agressividade. Logo,
o próximo não seria apenas um potencial auxiliar e objeto sexual, mas uma tentação para
satisfazer nele a agressão, uma possibilidade de praticar quaisquer barbaridades. Além
disso, a prática das mais diversas perversidades e atos proibidos teria uma explicação
econômica, pois a quantidade de satisfação pulsional encontrada nas pulsões selvagens
(aquelas que não foram domadas pelo eu) é maior do que a satisfação proporcionada pelas
pulsões já submissas ao princípio da realidade.
Em relação às massas, Freud (1921) afirma que a essência de sua formação
consistiria em ligações libidinosas recíprocas (de tipo não sexual) entre seus membros, o
que seria confirmado pelo aparecimento de restrições do amor próprio narcisista que não
possuiriam efeito fora dela. A identificação, sendo a mais precoce exteriorização de uma
ligação afetiva com outra pessoa, tem o ideal do eu como um de seus produtos: através
do domínio sobre as influências do meio e as exigências que inflige ao eu, que jamais
conseguiria cumpri-las por completo, impossibilita ao ser humano o contentamento
consigo mesmo. Assim, examinando-se o fenômeno do desaparecimento total de massas

efêmeras, percebe-se uma resignação por parte do indivíduo de seu ideal individual do eu
em troca de um ideal de massa corporificado na figura do líder. Em uma compreensão
sobre o caráter ameaçador e coercitivo da formação de massas, presente em fenômenos
sugestivos, o líder pode ser visto como sendo o temido pai primordial da horda primitiva,
ao qual também se configura o ideal da massa, que governa o eu em substituição ao ideal
do eu. De acordo com a acepção da presença de uma tendência à formação de unidades
cada vez maiores em todos os seres vivos, considera-se que quando o ser humano está
sozinho sente-se incompleto. Pela angústia que a separação causaria, evita opor-se ao
rebanho, que desautoriza a tudo o que é novo ou incomum.
Ademais, o que se conhece como espírito comunitário derivaria da inveja original:
nenhum indivíduo deveria querer se destacar em relação aos outros, pois todos teriam que
ser iguais e possuir as mesmas coisas. Consequentemente, a justiça social representa a
ideia da renúncia a muitas coisas com o intuito de que, de mesmo modo, os outros também
o façam, ou que, pelo menos, não possam exigi-la. Essa premissa de igualdade é o que
fundamenta a consciência moral social e o sentimento de dever (FREUD,1921). Portanto,
o sentimento de impunidade frente aos diversos crimes noticiados pelas grandes mídias
produz na massa o desejo de, por meio da punição, cercear os supostos privilégios que os
indivíduos infratores teriam sobre eles. A massa, desprovida de criticidade e com a livre
circulação de suas moções hostis, não se propõe distinguir entre fatos e boatos.
Inconscientemente, essa atitude pode estar ligada à expressão de um desejo de também
ter acesso a esses “privilégios” e de poder praticar crimes sem sofrer nenhum tipo de
condenação.
Tendo isso em vista, o presente estudo teve como objetivo investigar, a partir do
referencial teórico da psicanálise, os elementos psicossociais envolvidos na violência
interpessoal, mais especificamente sobre o fenômeno social da propagação dos discursos
de ódio. Por meio do dispositivo teórico da Análise do Discurso da Escola Francesa e da
leitura sistemática de textos selecionados da obra freudiana, bem como de outros autores
pertinentes, foram analisados 9 comentários ofensivos feitos por internautas em 3 notícias
diferentes publicadas no Facebook pelas páginas oficiais de veículos de comunicação: um
homicídio de caráter homofóbico, um estupro coletivo e um ato de tortura contra um
suspeito de furto.

Notícias e comentários
A primeira notícia “Tio de jovem morto em SP diz que mãe não aceitava
homossexualidade” refere-se a um assassinato de caráter homofóbico de um adolescente
de 17 anos, expulso de casa pela mãe, que não estava de acordo com sua orientação
sexual. Atraído para uma emboscada, ao chegar em sua casa foi morto a facadas por dois
adolescentes contratados por ela. Para livrarem-se das evidências do crime, a mãe e o
padrasto incendiaram e esconderam o corpo. Abaixo seguem os comentários extraídos da
publicação do portal de notícias G1 no dia 12 de janeiro de 2017:
C1 – Não acredito na mídia deste país que é tendenciosa e manipuladora. O
crime às vezes aconteceu por outro motivo, mas esta mídia lixo insiste colocar
a questão sexual como bandeira para engrandecer a FALSA CAUSA de
homofobia. Tudo pra vocês é homofobia, racismo, islamofobia e preconceito.
#MídiaFake.

C2 – E o fato dele ser usuário de drogas e levar homens pra casa... Não conta
né? É só porque ele é gay... Ah tá... Se ele tivesse trabalhando e com
responsabilidade podia dar pra quem ele quisesse mas hoje em dia não termina
nem o estudo e já acha que é dono do mundo [/sic].
C3 – Ser afeminado, gay, homossexual, sei lá como chamar isso, no Brasil é
um suicídio passivo, ainda mais quando querem mostrar que são ou quando
ficam em locais públicos fazendo o que se deve fazer entre 4 paredes. Não
quero ofender ninguém, apenas tentar dizer a verdade da nossa realidade, doa
a quem doer.

A segunda notícia “'Não dói o útero e sim a alma', diz menina vítima de estupro
coletivo no Rio” diz respeito ao caso de uma adolescente de 16 anos que foi dopada e
estuprada por 33 homens em uma comunidade no Rio de Janeiro (RJ). A garota depôs à
polícia após a publicação de um vídeo nas redes sociais, no qual se encontra nua, ferida e
desacordada, em meio a um grupo de homens que ri e toca em suas partes íntimas.
Profundamente abalada, relatou sentir “fortes dores internas, como se fosse no útero”. Os
comentários a seguir foram extraídos da publicação feita pela Folha de São Paulo no dia
27 de maio de 2016:
C4 – “Pagando de santinha? E as foto de fuzil, pistola e o caralho a 4 ninguém
fala, né? Vai toma no rabo, biscate da favela do caralho! [/sic]”

C5 – “Menina já é mãe aos dezesseis anos e não é santa e usuária de drogas
ela si colocou nessa posição si tivesse em casa cuidando da filha dela nada teria
acontecido. [/sic]”
C6 – Mulheres e meninas, pelo amor de Deus não andem com esse tipo de
gente, uns cara cheirador, fumando pedra e maconha, depois acontece essas
coisas aí fica todo mundo revoltado, vamo se cuidar aí, moçada, gosta de ser
chamada de novinha e tudo mais daí cai na mão de uns cachorro desses aí e se
lasca, juízo mulherada do meu Brasil. Não adianta colar cartazinho isso não
comove estuprador, esse tipo de gente só entende uma linguagem: o fumo no
rabo deles. [/sic]

A terceira notícia “'Tive vontade de morrer, comecei a chorar', diz adolescente
tatuado na testa no ABC” trata do caso de um adolescente de 17 anos que teve a testa
tatuada com os dizeres “Eu sou ladrão e vacilão” por um tatuador e seu vizinho, além de
ter tido o cabelo cortado e os pés e mãos amarrados. Os agressores alegaram que o rapaz
teria tentado furtar uma bicicleta na região, por isso resolveram puni-lo. Segundo o relato
dos familiares, ele era usuário de drogas e sofria de problemas mentais. Os comentários
foram extraídos da notícia publicada pelo G1 no dia 11 de junho de 2017:
C7 – Ahhh coitadinho dele, vítima da sociedade... Ah globo para de defender
vagabundo, quero ver se essa porcaria de gente entra na casa de alguém,
aterroriza, bate, até mesmo mata algum trabalhador... Isso é lixo... Devia fazer
isso em todos esses trombadinhas... Cambada de vagabundos... E sua matérias
vitimisando vagabundos dão ainda mais nojo de assistir. Vai fazer matéria
sobre o deficiente físico que essa porcaria tentou roubar... Defende vagabundo,
é vagabundo também.[/sic]
C8 – Aquela campanha 'Adote um Bandido', se encaixa direitinho nesse caso.
A sociedade aplaude quem rouba, quem mata, e quem tortura, mas repudiam
quem faz justiça com as próprias mãos! Por favor, vamos parar com essa
palhaçada, no dia que acontecer na casa de quem defende quero ver se não vão
agir da mesma forma.
C9 – Nossa, agora o menino é santinho. Estava apenas bêbado, desaparecido e
a família alega que é usuário de drogas. Os caras fizeram isso tudo de graça?
Pois o menino judiação, estava voltando da igreja. Ah para né, sociedade
imbecil.

Discursos de ódio
Os discursos de ódio não são direcionados apenas à vítima do crime, como se
poderia presumir, mas a grupos sociais específicos. Os discursos têm como base o
imaginário social que os sujeitos têm sobre esses grupos, fundamentado sobretudo por
ideias generalizantes, tais como estereótipos, preconcepções e preconceitos, provenientes

de formações discursivas e ideológicas distintas. A reprodução de discursos genéricos
revela uma tentativa de impedir que hajam outras possíveis interpretações, produzindo
um efeito de transparência do sentido e colocando o interlocutor em um determinado lugar
em relação ao desejo e à ideologia. Existe um imaginário construído ideologicamente que
interpela o sujeito do discurso, que sem ter consciência do que faz, em dada condição se
identifica com a classe hegemônica e em outra com a classe dominada, colocando-se em
posições específicas de produção de sentidos. Por meio dos genéricos discursivos as
marcas da enunciação são apagadas, passando a impressão de um dizer objetivo e de uma
verdade universal (TFOUNI; LIGEIRO; MONTE-SERRAT, 2013).
Sobre a propagação dos discursos há uma influência midiática fortemente
presente, visto que as visões distorcidas dos internautas são, em parte, produto do próprio
discurso da mídia. Esta atua sobre o processo de produção das identidades sociais através
do fornecimento de modelos que ditam como os sujeitos devem ser e agir. Esses modelos
possuem uma utilidade social, visto que instituem paradigmas, estereótipos, e essas
formas de agir e de pensar inserem o sujeito simbolicamente em uma comunidade
imaginada. Os discursos midiáticos contribuem para que haja uma regulamentação de
saberes sobre o uso que os indivíduos devem fazer de seus corpos e vidas, além da
construção das posições que devem ser ocupadas por homens e mulheres em suas relações
com os outros. Os dizeres e fazeres estão inseridos em dadas formações discursivas, então
é por meio do discurso que se constituem os saberes de um dado momento histórico
(GREGOLIN, 2007).
Dependendo das condições em que os discursos são produzidos, possibilita-se que
determinados conteúdos sejam enunciados e que outros sejam ocultados pelas pessoas ou
coletivos. Portanto, o silenciamento e a exposição de algumas ideias em detrimento de
outras são as estratégias que controlam os sentidos e as verdades que se fazem presentes
em cada momento da história (GREGOLIN, 2007). Assim, a própria mídia exerce um
importante papel sobre o que deve ser censurado ou exposto em dada época. No entanto,
não somente a influência da mídia tradicional e dos veículos paralelos de circulação de
conteúdos, distribuidores das chamadas fake news, seria suficiente para estimular a
propagação dos discursos. Devido às características particulares dos dispositivos
eletrônicos, como a mobilidade e o acesso direto à internet, considerando-se a alta

velocidade com que as informações proliferam no meio virtual, as barreiras da
comunicação são reduzidas, de modo a potencializar o envio e recebimento de mensagens
em tempo real.
Vociferar discursos de ódio na internet é uma forma de manter-se na mesma
posição, conservando as mesmas opiniões. Desse modo evita-se entrar em contato com a
alteridade, que em princípio o sujeito recusa-se a aceitar e que motiva a reprodução do
ódio. A função da disseminação de ódio é a de proteger o sujeito dessa alteridade que o
invade, e que ataca intimamente o seu narcisismo primário. O ódio pressupõe um processo
de identificação. A partir do momento em que o sujeito identifica-se com determinado
posicionamento discursivo, ora partidário dos grupos sociais majoritários, ora favorável
aos grupos sociais minoritários, ele diferencia quem representa o “nós”, seu grupo de
pertencimento, e quem são “eles”, os outros. Então, a ameaça que a alteridade lhe oferece
parece remeter a uma ideia de “contaminação pela diferença”, um potencial risco de
adquirir para si as características “desagradáveis” que aponta no outro. Essas
características que marcam a alteridade do outro adquirem um caráter de tabu. Ao
transgredirem dadas convenções sociais, que frequentemente estão vinculadas a tabus da
sociedade, ou seja, ao fazerem algo supostamente proibido, as pessoas mesmas tornamse tabus. Como já preconizado por Freud em Totem e Tabu (1913), o atributo perigoso ao
qual o tabu está ligado é precisamente a tendência a excitar a ambivalência dos indivíduos,
que são tentados a transgredir a proibição. Nesse sentido, quem violar o “tabu”, torna-se
também um tabu, por adquirir essa perigosa qualidade de causar nos outros a tentação de
transgredir as regras, incentivando à imitação.
Nos comentários analisados foi percebido um padrão em justificar a ocorrência
dos crimes pelo suposto “merecimento” das vítimas, que ao burlarem normas sociais,
tornam-se as figuras de exceção. A moralização presente pressupunha que, se estivessem
fazendo algo considerado útil para a sociedade, poderiam ter evitado o crime. Ao
distinguirem entre quem faz parte de seu grupo de pertencimento e quem não faz, os
sujeitos criam dois extremos: um lado estritamente bom, ao qual pertencem, e um outro
completamente ruim, onde os outros se encaixam. Colocam-se no lugar de “cidadãos de
bem” e expõem seus preconceitos de forma a posicionarem as vítimas no lugar da figura
oposta, encarada como tabu. Os comentários podem ser considerados como uma tentativa

de mimetizar argumentos racionais, não possuindo de fato uma fundamentação
consistente. Na busca pelo não dito encontram-se vestígios de uma argumentação calcada
em preceitos religiosos e de uma mera desqualificação das pessoas por suas características
pessoais.

Contexto nacional
Nos últimos anos o Brasil vem enfrentando uma extrema polarização política, que
paulatinamente entrou em evidência a partir das manifestações de 2013 pela redução de
20 centavos no valor das passagens de ônibus, tendo seu ápice no período de disputas
eleitorais presidenciais em 2014. De lá para cá, diversas mudanças aconteceram e o país
tem passado por instabilidades políticas, econômicas e sociais. Com todos esses
acontecimentos, dentre eles a vitória nas urnas e o posterior impeachment de Dilma
Rousseff, as confrontações ideológicas se intensificaram e, um dos produtos dessas
disputas são os discursos de ódio. A maior fonte desses discursos é a internet, embora
também venham repercutindo no cotidiano real das pessoas.
A perspectiva histórica mostra que o país passou por um momento inicial onde
discriminações e violências ocorriam livremente pela falta de aparatos legais de proteção
social, exacerbado por uma censura que, durante a ditadura militar, barrou qualquer tipo
de movimentação social ou política. Com a redemocratização que culminou na
Constituição de 1988, muitas dessas violências foram impedidas, e se pôs fim ao
cerceamento da liberdade de expressão. Foi nesse período, ao final do século XX, em que
outros países da América Latina e da Europa também já haviam passado por regimes
ditatoriais, que importantes marcos quanto aos direitos humanos foram conquistados no
Brasil e no mundo. Entretanto, o mesmo direito à liberdade de expressão, que protege a
liberdade individual, permite que as pessoas profiram discursos de ódio em nome de uma
suposta “opinião pessoal”. Como as pessoas precisam livrar-se das moções hostis não
elaboradas para garantir a manutenção de seu equilíbrio psíquico, mas temem as sanções
resultantes, a internet tornou-se o meio onde podem expor seus posicionamentos
preconceituosos e extremistas, ancorados pelo anonimato da rede. Assim, a sociedade
passa por um momento em que determinados conteúdos, outrora reprimidos, aparecem
sob a forma de discursos de ódio.

Expressar-se nas redes sociais é muito mais simples e seguro do que proferir
discursos diretamente às pessoas. Então, a condição de produção imediata dos discursos
ser o ambiente virtual possibilita um rebaixamento da censura dos indivíduos sobre os
seus dizeres. Pode-se fazer uma analogia com o papel que a cultura exerce sobre a censura
de conteúdos do inconsciente, bem como sobre os conteúdos que são conscientemente
ocultados da fala dos sujeitos na ânsia de evitarem a punição. A partir da infância, o ser
humano pouco a pouco começa a internalizar a coerção externa, o que resulta na
construção de uma instância psíquica de caráter moral, o supereu. Por meio desse
processo, as crianças tornam-se seres sociais e morais e, esse fortalecimento do supereu
pode ser considerado um patrimônio psicológico da cultura (FREUD, 1927).
Através do supereu, a cultura projeta suas normas e valores sobre a conduta dos
indivíduos, e esses, que, ainda que possam acreditar estarem expondo um ponto de vista
particular, assentado em uma verdade universal, na realidade estão apenas reproduzindo
um conjunto de valores provenientes de determinado momento histórico, vinculado a
determinadas formações ideológicas. O que acontece é que a ideologia interpela o sujeito
de tal forma que, até mesmo quando não se assume um posicionamento, já está
evidenciado que há aí um movimento ideológico. Mesmo a omissão ou negligência
implicam que o sujeito se localize, se responsabilize, revelando o desejo. Por conseguinte,
não assumir um posicionamento também é um posicionamento.
Através do início do processo de criminalização das violências contra grupos
sociais minoritários criou-se a falsa impressão de que não mais existiriam preconceitos.
Por outro lado, o fenômeno da disseminação de discursos de ódio não indica que hoje em
dia as pessoas estejam mais intolerantes do que anteriormente, visto que os preconceitos
e estigmas sempre constituíram parte da estrutura social. O que determina o que é ou não
dito pelas pessoas não se restringe aos seus posicionamentos individuais, tendo como
grande influência o momento histórico e social.

Desdobramentos atuais
Alguns autores consideram que a sociedade atual está passando por uma “crise
das identificações”. Segundo Pedrossian (2008), os indivíduos não mais tentam
identificar-se uns com os outros, mas tentam encaixar-se em tipos de configurações

psíquicas demandadas pela sociedade em prol de um padrão estabelecido, de modo a
tornarem-se indiferenciados e sujeitados. Nesse contexto, as relações sociais passam a ser
guiadas por uma lógica instrumental, em que procura-se formalizar a razão em um meio
social que propaga a irracionalidade.
A identificação é um mecanismo primordial para que se mantenham vivos os laços
sociais, por ser a base da formação social e cultural, permitindo a sublimação das pulsões
sexuais. Também está ligada à premissa de igualdade entre os indivíduos, que origina o
sentimento social, citado por Freud em Psicologia das Massas e Análise do Eu (1921).
Nesse sentido, a identificação funcionaria como uma espécie de cola social, que, por estar
escassa na sociedade contemporânea, esse seria um momento de indiferença e
indiferenciação entre os sujeitos. Não tendo mais tão fixo esse parâmetro social
proporcionado pela identificação, que orientava sobre suas constituições psíquicas e
escolhas ao longo da vida, os indivíduos passaram a basear-se ainda mais sobre os
preceitos impostos por uma estrutura social mais ampla, ou seja, por outras instâncias
normativas que não os seus pares. Esse fenômeno gera uma divergência de padrões a
serem seguidos, o que favorece um sincretismo de ideias. Assim, as pessoas passam a
possuir valores e posicionamentos antagônicos entre si e, dessa maneira, se sentem
perdidas ao tentar conciliar diferentes demandas entre as diversas instâncias que se
colocam como ditadoras do que deve ser dito, feito ou pensado.
Por um lado, há indivíduos que a princípio não conseguem identificar-se com
determinados grupos sociais, gerando uma enorme angústia pela ausência do sentimento
de pertencimento, tão importante para que não se sintam confinados ao isolamento. Por
outro, também existem aqueles que se mantêm ligados a formações de massa específicas,
que na tentativa de evitarem a mesma angústia, aceitam acriticamente tudo o que lhes é
imposto. A ausência de parâmetros sobre o que fazer é motivo de angústia. No passado,
ainda que houvessem diversas restrições e censuras, haviam instâncias atuando mais
firmemente sobre o papel de prescrever como deveriam ser os caminhos das pessoas, que
sabiam como seriam suas vidas do início ao fim, sem espaço para o inesperado. Por mais
que igualmente reclamassem sobre as imposições feitas à sua geração, suas moções hostis
tinham alvos específicos para serem direcionadas.
Tendo isso em vista, há um movimento de indivíduos que clamam por uma figura

de autoridade que lhes diga o que fazer, que nomeie suas possibilidades e lhes impunham
limites, para que com isso possam trazer de volta uma segurança psíquica idealizada. Por
haver tantas diferentes possibilidades de ser e agir por um lado e, por outro, diversas
prescrições de padrões, os sujeitos acabam paralelamente apropriando-se de discursos
ligados a formações ideológicas divergentes entre si. Por mais que atualmente esteja
presente um avanço em relação aos direitos humanos, respeito às diferenças e liberdade
individual, a maior liberdade de escolha exige um preço a se pagar, custoso à economia
psíquica dos indivíduos. Inicialmente os sujeitos estavam fixados a posições das quais
não poderiam sair, enquanto nesse momento tudo é muito flexível e indefinido. Por isso
os extremismos estão tão fortemente presentes, por serem uma forma de tentar retornar
aos padrões anteriores, onde a segurança psíquica era forjada por forças externas que
ditavam ao indivíduo o que ele deveria ser e fazer.
Quando os imperativos lançados sobre a conduta dos indivíduos eram mais
específicos e incisivos, os tipos de proibições e de demandas impostas pela sociedade
eram outros. Sempre haverão determinadas normas sociais deixando de ser vistas como
proibições em detrimento de outras que assumirão o seu lugar. Entretanto, alguns
indivíduos tentam reivindicar o caráter proibitivo de outrora. Ainda que as proibições
sejam culturais, dependentes do momento histórico, as pessoas têm a ilusão de que são
verdades incontestáveis, apagando o caráter histórico das convenções e regras sociais. O
uso da Bíblia como justificativa para a disseminação de ódio e intolerância exemplifica
bem esse apagamento. Por mais que seja um objeto simbólico construído com base em
valores de uma época distinta, alguns utilizam suas passagens para argumentar a favor de
seus preconceitos particulares. Ao adotarem valores por conveniência, apenas se deixam
comover por crimes e violências que sejam “compatíveis” com suas formações
ideológicas.

Considerações Finais
Não há como desvencilhar-se de formações ideológicas, visto estarem presentes
em quaisquer formações discursivas das quais o sujeito se apropriar. Entre aqueles que
mantêm-se ligados a valores ultrapassados da grande massa, ainda que já tenham perdido
o sentido até mesmo para eles, há uma insistência em sua preservação como um fim em

si mesmo. É como se houvesse uma compulsão a repetição: repetem cada vez mais, como
se, repetindo, em algum momento fossem alcançar um ideal de moralidade. Pela dispersão
de limites, a confluência de ideias contraditórias, o não saber em que acreditar ou o que
se deve fazer ou não, o sujeito se vê imerso em dissonâncias cognitivas e culpa.
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O CIBERFEMINISMO EM FOCO:
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Resumo
O espírito de reivindicação, característico do movimento feminista em sua origem, é observado
no discurso das internautas como nova forma de ativismo, que renova a apresentação e as vozes
deste movimento social. Nosso interesse é analisar o discurso feminista na internet - ou
ciberfeminista -, proporcionando a aproximação entre ética e linguística, a partir da reflexão
acerca dos mecanismos argumentativos utilizados pelo movimento para se construir e se validar
por meio da manifestação do juízo moral no discurso (PAVEAU, 2015). Para responder a essa
hipótese, refletiremos brevemente acerca da produção e circulação do enunciado "bela, recatada
e do lar", observando os processos de ressignificação (PAVEAU, 2017) sofridos por essa
pequena frase, a partir de sua ancoragem em determinada visão de mundo guiada a partir de
valores morais e sociais concretizados no discurso.
Palavras-chave: Análise do discurso; Ciberfeminismo; Acontecimento discursivo moral.

Considerações iniciais
A partir da ocupação também dos espaços digitais, as mulheres reivindicam seu
espaço social e contribuem com a luta feminista de outrora: da primeira onda (final século
XIX, início século XX), que questionava o direito de igualdade a homens e mulheres a
partir dos direitos humanos; da segunda onda (até 1970), que se preocupou, em linhas
gerais, em definir o que é ser mulher e da terceira onda (1990), marcada pela reflexão
interna ao próprio movimento e preocupação com outras categorias socialmente
excluídas1.
A chamada quarta onda do movimento feminista, o feminismo em sua versão
digital, ou ainda o chamado ciberfeminismo, apesar de escancarar o próprio movimento
enquanto movimento heterogêneo, mantém um núcleo comum determinado pela defesa
da identidade e do papel social da mulher segundo novos paradigmas. De acordo com
Lalonde (2012),
o ciberfeminismo é uma das importantes manifestações do ativismo na
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Sobre as chamadas "ondas" do movimento ciberfeminista, consultar, por exemplo, ALVES, B. M.;
PITANGUY, J. O que é feminismo. Coleção Primeiros Passos. São Paulo: Brasiliense, 1991 e PINSKY,
C. B.; PEDRO, J. M. (org.). Nova história das mulheres no Brasil. São Paulo: Contexto, 2018.

internet. O termo ciberfeminsmo apareceu nos anos 1990, emergindo
simultaneamente de fontes diferentes. Compreendemos, habitualmente, que o
surgimento do termo foi em 1992, nas manifestações artísticas do VNS Matrix
na Austrália e nos trabalhos teóricos de Sadie Plant. Portanto, é nos anos 2000
que o ciberfeminismo eclode em toda sua complexidade, juntamente com o
crescimento da acessibildiade da Web. O termo ciberfeminismo evolui
rapidamente e se desenvolve em diferentes frentes, abarcando problemáticas
variadas que poderíamos reagrupar sob a compreensão geral enquanto relação
entre as mulheres e a tecnologia, a partir de uma perspectiva feminista.

Analisar a produção discursiva do ciberfeminismo permite vislumbrar o modo
como as novas relações sociais estão sendo erigidas por meio da linguagem, pois, pelas
redes sociais, as mulheres (re)constroem e defendem seus espaços no "mundo público",
anteriormente a elas negado. A internet dissolve algumas barreiras e permite um modo de
expressão feminista menos limitado.
Da perspectiva linguística, podemos apreender a comunicação midiática por meio
da construções textuais que circulam, concebendo a linguagem como mediação
necessária entre o homem e a realidade natural, histórica e social. Especificamente do
mirante teórico que adotamos na pesquisa, qual seja, a Análise do discurso francesa,
temos como compreensão inicial, de que ela
não trata da língua, não trata da gramática, embora essas coisas lhe interessem.
Ela trata do discurso. E a palavra discurso, etimologicamente, tem em si a ideia
de curso, de percurso, de correr, de movimento. O discurso é assim palavra em
movimento, prática de linguagem: com o estudo do discurso observa-se o
homem falando (ORLANDI, 2007, p. 15).

Ainda na esteira de se pensar a linguagem enquanto discursiva, podemos afirmar
que, se por um lado, a língua é um sistema, ou seja, ela se constitui como rede interna
estruturante das relações entre os elementos linguísticos; por outro, como discurso,
podemos concebê-la como "combinações de elementos linguísticos [...] usadas pelo
falante com o propósito de exprimir seus pensamentos, de falar do mundo exterior ou de
um mundo interior, de agir sobre o mundo" (FIORIN, 2004, p. 11).
Assim sendo, a língua, enquanto discurso, constrói a realidade por meio dos
mecanismos de linguagem, e é também por esse mecanismo que podemos refletir acerca
da construção do nosso tema de pesquisa, apresentado em linhas gerais neste texto, a
saber, a construção discursiva do movimento denominado ciberfeminismo, apreendendo

o discurso como forma de inscrição ideológica no mundo e representação da realidade
pretendida.
Da perspectiva discursiva, a língua é para além de uma estrutura um ponto de
encontro entre uma estrutura (atualização do sistema linguístico) e um acontecimento (o
retorno da memória discursiva como dito), como afirmado anteriormente. Além disso, é
um modo de o sujeito imprimir sua identidade, uma vez que, por meio dela, ele é capaz
de se expressar segundo seu próprio ponto de vista em relação às coisas do mundo, sendo
que
[...] o texto se organiza e produz sentidos, como um objeto de significação, e
também se constrói na relação com os demais objetos culturais, pois está
inserido em uma sociedade, em um dado momento histórico e é determinado
pelas formações ideológicas especificas, como um objeto de comunicação
(BARROS, 2011, p. 188).

A concepção discursiva, que imbrica discurso e posicionamento ideológico,
remete, a nosso ver, a uma impressão moralizante efetuada no discurso acerca da
realidade linguisticamente construída. Se o sujeito fala de determinado lugar e espaço
histórico-socialmente determinados, ele imprime sua visão de mundo, ideologicamente
determinada e, portanto, imprime também uma visada moralizante.
Algumas construções discursivas podem escancar a axiologia que fundamenta a
avaliação moralizante dos discursos segundo os valores que devem ser euforizados e
disforizados. Os realces efetuados pelo sujeito (em títulos, aforizações, hashtags, por
exemplo) visam condensar seu ponto de vista crítico acerca de determinado tema,
ressaltando os valores de bem e rechaçando, ou apagando, os valores de mal. Tal processo
engendra em si a construção de um acontecimento discursivo moral (PAVEAU, 2015).
De acordo com Paveau (2015), critérios morais são utilizados para a produção
discursiva, o que implica afirmar que, ao construir a realidade pretendida por meio da
linguagem, o sujeito imprime ipso facto sua visão de mundo, moralmente construída com
base em tais critérios, "concebidos pelo conjunto de usuários de uma língua tomada nos
contextos culturais, históricos e sociais" (PAVEAU, 2015, p. 24).
O gesto de compreensão teórico-prática está entre os questionamentos da
pesquisadora francesa, os quais também se coadunam às nossas inquietações de pesquisa,
pois, compreender o papel da mídia na construção do lugar discursivo e social da mulher

e do movimento ciberfeminista, implica, em muitos aspectos, atentar para o elemento
moral como parte discursivamente ativa na produção discursiva.
A determinação dos papéis sociais referentes à construção do gênero (homem e
mulher2), por exemplo, é carregada de implicações morais, culturais e sociais. Com as
construções discursivas acerca de tal temática não poderia ser diferente: elas estão
contaminadas pela moralidade que permeia tal isotopia.
Na esteira de Paveau (2015), teoria que se inscreve já nos paradigmas
epistemológicos da Análise do discurso, compreendemos o conceito de moral em sua
imbricação com a noção, proposta pela autora, de virtude discursiva:
para a ética das virtudes, proveniente da ética aristotélica, um comportamento
será moral se estiver em conformidade com os valores adotados por um
indivíduo ou um grupo. O respeito a esses valores já não é uma questão de
injunções externas nem de consequências de ação, mas é garantido pelas
disposições e motivações do agente: a virtude está vinculada à pessoa do
agente e não mais a suas ações ou às normas que ele deva respeitar. [...] Nessas
condições, é moral aquilo que diga respeito à virtude dos agentes. É essa
perspectiva que adoto para propor uma teoria da virtude discursiva.
(PAVEAU, 2015, p. 34).

Dessa maneira, podemos afirmar que o questionamento acerca da moral e da
virtude discursivas (PAVEAU, 2015) está relacionado aos valores que regem a ação
humana e o discurso, enquanto inseridos na convivência social, tendo assim um caráter
normativo. A moral diz respeito, portanto, à consciência coletiva e aos valores que são
construídos por convenções formuladas pelo corpo social.
Nosso intuito é, portanto, refletir sobre a construção discursiva do
ciberfeminismo, apreendendo discursos que circulam nas diversas esferas de
comunicação por meio de enunciados linguísticos que tenham como isotopia temática a
mulher e seu papel social.
Propomos neste texto uma breve análise acerca da produção e circulação do
enunciado "bela, recatada e do lar", título de uma reportagem veiculada pela revista Veja
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Salientamos que neste texto não temos como objetivo abordar questões contemporâneas acerca dos limites
e limiares relacionados à concepção binária de gênero.

em 18/04/20163, na qual a primeira-dama, Marcela Temer, é o objeto principal. Nesta
reportagem, é possível verificar uma descrição de Marcela segundo o ponto de vista
fincado no estereótipo4 da imagem da mulher.
O enunciado "bela, recatada e do lar", destacado e elevado a título, está contido
no corpo do texto e julga moralmente as características "femininas" positivas de Marcela,
tais como a sua beleza (participou de concursos de miss, vai frequentemente ao
dermatologista cuidar da pele), o seu cuidado com a família (leva e traz Michelzinho da
escola, cuida da casa), a sua educação (é bacharel em direito, apesar de nunca ter exercido)
e seu pudor (aparece em público poucas vezes e Temer foi seu primeiro namorado), como
podemos verificar nos seguintes excertos:
Marcela se casou com Temer quando tinha 20 anos. O vice, então com 62,
estava no quinto mandato como deputado federal e foi seu primeiro
namorado (VEJA, 18/04/2016, grifox nossos)
Bacharel em direito sem nunca ter exercido a profissão, Marcela comporta em
seu curriculum vitae um curto período de trabalho como recepcionista e dois
concursos de miss no interior de São Paulo (representando Campinas e
Paulínia, esta sua cidade natal). Em ambos, ficou em segundo lugar. Marcela
é uma vice-primeira-dama do lar. Seus dias consistem em levar e trazer
Michelzinho da escola, cuidar da casa, em São Paulo, e um pouco dela mesma
também (nas últimas três semanas, foi duas vezes à dermatologista tratar da
pele) (VEJA, 18/04/2016, grifos nossos)
Em todos esses anos de atuação política do marido, ela apareceu em público
pouquíssimas vezes. "Marcela sempre chamou atenção pela beleza, mas
sempre foi recatada", diz sua irmã mais nova, Fernanda Tedeschi. "Ela gosta
de vestidos até os joelhos e cores claras", conta a estilista Martha Medeiros
(VEJA, 18/04/2016, grifos nossos).

A partir das descrições feitas de Marcela, o título é elaborado: "bela recatada e do
lar". Este enunciado pode ser encarado como acontecimento discursivo moral (PAVEAU,
2015), na medida em que condensa uma visão moralizante acerca da concepção do que é
ser mulher, segundo a perspectiva da revista.
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Reportagem disponível em: https://veja.abril.com.br/brasil/marcela-temer-bela-recatada-e-do-lar/ Acesso em: 09/11/2018.
4
Concebemos estereótipo como "esquemas coletivos e representações sociais que pertencem à doxa"
(AMOSSY, 2013, p. 142). Assim sendo, o símbolo é uma força de afirmação. Desta perspectiva, portanto,
estereótipos fariam parte de um conjunto amplificado do sentido de doxa, sendo esta, por exemplo, uma
opinião pública, um pensamento que controla e lidera uma massa, uma voz natural que determina o que
pode e deve ser dito, ou mesmo ainda a violência do preconceito.

O texto é construído com base na categorização dicotômica da possibilidade de
compreensão da imagem e do papel social da mulher: bela vs. feia; recatada vs.
extravagante e do lar vs. da rua5. As primeiras categorias são aquelas euforizadas pelo
enunciador e as segundas, representadas in absentia, são julgadas enquanto disfóricas.
Marcela é apresentada no texto como modelo a ser seguido, uma vez que a
reportagem é construída como espécie de manual, de cartilha, que elenca as características
necessárias para a concepção eufórica, ou seja, valorizada da mulher, segundo o ponto de
vista estereotipado da revista. Marcela não é apenas a primeira dama, ela representa
metonimicamente a mulher, e sua apresentação segundo tais categorias esclarece
determinado papel social a ser por elas desempenhado na sociedade.
A construção do texto visual
corrobora

com

as

características

descritas no texto verbal: na foto,
Marcela aparece produzida (maquiada
e

com

penteado

simples,

que

enaltecem sua beleza); com um sorriso
contido (recatado) e portando roupas
escuras e que cobrem grande parte do
corpo (que remetem ao seu pudor).
Além disso a foto de meio-corpo não
permite o acento em sua silhueta

Figura 1

feminina, como é possível de ser
observado na figura 1, ao lado.
O enunciado "bela, recatada e do lar" instantaneamente passou a circular nos mais
diversos meios, tomando os mais variados contornos e avaliações. Como acontecimento
discursivo moral (PAVEAU, 2015), essa pequena frase suscitou a opinião pública a tomar
posição: houve aqueles que concordaram com as valorizações positivas da revista em
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A categorização proposta poderia ainda ser "do lar" vs. "de outros espaços", uma vez que o único espaço
passível de ser ocupado pela mulher, no texto, é o espaço familiar, da casa. Outros espaços poderiam ser
representados, por exemplo, pelo espaço do trabalho (escritório, laboratório, etc.), do divertimento (bar,
festa, cinema, etc.) e qualquer outro que se oponha ao particular e privado "do lar".

relação à construção da imagem da mulher e, em contraponto, outros a criticaram por ser
antiquada e machista.
O enunciado veiculado pela revista Veja, que reproduz e reforça o papel
historicamente determinado da mulher na sociedade a partir do acionamento de
estereótipos ligados à figura feminina: a mulher arrumada e feliz, que cuida apenas da
casa e dos filhos, que não desempenha sua profissão, etc., provocou grande polêmica não
só nos veículos midiáticos, mas na sociedade como um todo, que se viu requisitada a
tomar posição.
De acordo com Paveau (2017), "o potencial da Web 2.06 permitiu ou acompanhou
um desenvolvimento significativo do discurso do militantismo feminista, especialmente
em termos da natureza e forma dos argumentos7". Do ponto de vista da análise do
discurso, o ciberfeminismo funda uma nova identidade linguística, um novo modo de
interação intersubjetiva e de construção argumentativa. Ainda segundo a autora,
as plurissemióticas possíveis da produção tecnodiscursiva da web permite,
dentre outros processos, a mistura de textos, de sons e de imagens fixas e
móveis de toda natureza, o desenvolvimento de uma cultura do remix e do
mash-up que permite um alto grau de reformulação das produções, uma
rapidez enorme na circulação dos materiais, e finalmente, um público
importante que pode ser mensurado em milhões de receptoras(es) 8 (PAVEAU,
2017, p. 1).

O espírito de reivindicação, característico do movimento feminista em sua origem,
é observado no discurso dos internautas como nova forma de ativismo, que renova a
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Web 2.0 é um termo popularizado a partir de 2004 pela empresa americana O'Reilly Media para designar
uma segunda geração de comunidades e serviços, tendo como conceito a "Web como plataforma",
envolvendo wikis, aplicativos baseados em folksonomia, redes sociais, blogs e Tecnologia da Informação.
Embora o termo tenha uma conotação de uma nova versão para a Web, ele não se refere à atualização nas
suas especificações técnicas, mas a uma mudança na forma como ela é encarada por usuários e
desenvolvedores, ou seja, o ambiente de interação e participação que hoje engloba inúmeras linguagens e
motivações (Fonte: Wikipédia).
7
Tradução nossa do trecho original em língua francesa: "ces potentialités du web 2.0 ont permis ou
accompagné un développement important des discours du militantisme féministe, notamment sur le plan de
la nature et de la forme des arguments" (PAVEAU, 2017, p. 1).
8
Tradução nossa do trecho original em língua francesa: "ces possibles plurisémiotiques de la production
technodiscursive native du web permettent en outre le métissage de textes, de sons et d'images fixes et
mobiles de toute nature, l'élaboration d'une culture du remix et du mash-up permettant un haut degré de
reformulation des productions, une grande rapidité de la circulation des matériaux et enfin une audience
importante pouvant se mesures en millions de récepteurs". (PAVEAU, 2017, p. 1).

apresentação e az vozes do movimento. O acesso a web 2.0 proporciona aos enunciadores
ordinários - sem conhecimento técnico ou literário - a capacidade de se expressar e de
publicar rapidamente, facilmente e gratuitamente (PAVEAU, 2017, p. 3). É o que
observamos na proliferação desenfreada de discursos se opondo àquele postulado pela
revista Veja: todo e qualquer ator social estava apto e autorizado a se expressar.
Ainda de acordo com a autora, existem dois tipos de práticas discursivas com forte
coeficiente argumentativo dentro do movimento ciberfeminista: 1) a ressignificação e 2)
uso do tecnografismo (PAVEAU, 2017). Ambas funcionam como forma de reviravolta
de uma ordem previamente estabelecida.
A ressignificação corresponde a um "dispositivo de recuperação de conteúdos
semióticos degradantes ou ofensivos com o objetivo de inverter o valor e recuperar os
signos como símbolos de orgulho9" (PAVEAU, 2017, p. 5); enquanto o tecnografismo se
trata de "uma produção semiótica que associa texto e imagem numa composição
característica da internet10".
O corpus que propomos como ponto de partida para a pesquisa mobiliza em sua
construção argumentativa, as duas práticas citadas. Trata-se da produção e circulação de
montagens em torno do enunciado "bela, recata e do lar", título de matéria veiculada pela
Revista Veja sobre a primeira-dama. Tais adjetivos destacados são aplicados
euforicamente para a descrição do perfil de Marcela.
Por meio da produção de memes, ou seja, "elementos culturais característicos da
internet que se propagam na esfera pública pela replicação e transformação nas redes e
comunidades digitais" (PAVEAU, 2017), as internautas produziram uma infinidade de
tecnografismos, unindo o enunciado "bela, recatada e do lar" a variados tipos de imagens.
Por meio da produção de memes com o tema, o discurso de cunho machista da
revista Veja (a defesa da imagem da mulher enquanto aquela que deve se preocupar com
a estética; que não é bem vista quando é despudorada e, ainda, que pertence apenas ao
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Tradução nossa do trecho original em língua francesa: "un dispositif de récupérations de contenus
sémiotiques dévalorisants ou offensants dans un but d'en inverser la valeur et d'en récupérer les signes en
tant que symboles de fierté" (PAVEAU, 2017, p. 6).
10
Tradução nossa do trecho original em língua francesa: "[J'appelle technographisme] une production
sémiotique associant texte et image dans un composite natif d'internet" (PAVEAU, 2017, p. 9).

ambiente familiar e da casa) é ressignificado ao ser veiculado ao lado de novas imagens,
que transgridem a representação e o papel social da mulher enaltecidos pela revista.
Nessa direção argumentativa, muitas mulheres (e também homens sensíveis à
causa feminista e de igualdade de gênero) tomaram posição na polêmica gerada pelo
enunciado "bela, recatada e do lar" publicando fotos e textos que euforizam a dêixis
oposta à da revista em relação à imagem da mulher: a mulher livre, que não segue os
padrões de beleza estabelecidos, que ocupa outros espaços que não apenas o da casa e
que se manifesta enquanto sujeito socialmente ativo.
A partir da replicação do enunciado "bela, recatada e do lar" atrelado à imagens
que negam tal construção discursiva da imagem da mulher, os memes tomaram conta das
redes sociais, como forma de manifestação da memória discursiva que ressignifica o
enunciado por meio da desconstrução e do humor.
O meme, como texto sincrético11, é a união de um enunciado a uma imagem com
referência ao lado humorístico, um de seus principais objetivos. Há, na criação dos memes
que remetem ao enunciado "bela, recatada e do lar", "um deslocamento ideológico, que
repete a formulação, deslocando o sentido" (FONTANA, 2016). A reformulação do
sentido por meio dos memes, remonta ao caráter polêmico do julgamento moral intrínseco
ao enunciado. As construções dos memes estão pautadas não só numa memória
discursiva, mas também no interdiscurso. Construir a imagem da mulher como "bela,
recatada e do lar" movimenta discursos produzidos anteriormente a ele.
Operando por meio do interdiscurso, o meme ressignifica, a partir de seu
julgamento moral, de seu ponto de vista sobre o mundo, o objeto da polêmica, imprimindo
à uma mesma isotopia temática, novas figuras. O interdiscurso é aqui compreendido como
"o conjunto das unidades discursivas [...] com as quais um discurso particular entra em
relação explícita ou implícita" (MAINGUENEAU; CHARAUDEAU, 2008, p. 286).
A construção dos memes, que se valem do enunciado "bela, recatada e do lar",
por meio da memória discursiva e do interdiscurso, pode ser verificada na Figura 4 que
faz menção à imagem tomada pelo movimento feminista como representação do poder
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da mulher no mercado de trabalho; na figura 5, que traz como fundo a imagem de um
movimento feminista e na Figura 7 com a pesquisadora Marie Curie trabalhando no
laboratório.
Tais figuras enaltecem a dêixis oposta, da mulher que não tem preocupação apenas
com a beleza, nem com o recato e que não ocupa apenas o espaço domiciliar. Elas
enaltecem a dêixis oposta à revista Veja, deslocando e construindo novos significados em
relação à imagem da mulher na sociedade.
A argumentação, nos memes, se vale do interdiscurso, da memória discursiva e
da ressignificação como forma de demarcação da posição ideológica diversa. Tal fato é
verificado, no texto não-verbal por meio das figuras de mulheres fortes, engajadas e
trabalhadoras. O acontecimento discurso moral fundado pelo "bela, recatada e do lar" é
um acontecimento de enunciação, no qual o sujeito é convocado a se posicionar.
Uma forma de manifestação que tomou conta das redes sociais, foi a inserção do
enunciado "bela, recata e do lar" em fotos que polemizam a questão referente ao papel
social da mulher na sociedade. Nesses memes (reproduzidos a seguir nas Figura 2, 3 e 4),
há a representação da mulher empoderada, ou seja, da mulher que é responsável pelos
seus atos e age sem se preocupar com padrões preestabelecidos.

Figura 413

Figura 212

Figura 314
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De acordo com Paveau (2017, p. 7), "a ressignificação é argumentativa na medida
em que ela se constitui enquanto contra-discurso, se opondo a um discurso anterior" e ela
confere poder, autonomia e liberdade, funcionando como "poder de ação". Paveau (2017)
afirma que, assim como as salamandras, "os dispositivos tecno- e sócio-discursivos
permitem a criação de processos de ressignificação as vezes elaborados e produtivos,
como na salamandra"15. A produção de insultos contra as mulheres, de maneira menos ou
mais direta, desencadeia, no discurso online do ciberfeminismo, argumentação que não
inverte o conteúdo axiológico dos enunciados, que permanecem ofensivos, mas inverte o
valor de circulação.

Considerações Finais
A pequena frase "bela, recatada e do lar", criada numa reportagem midiática e
ancorada numa visão patriarcal e conservadora acerca do papel social da mulher, foi
alçada na textualização navegante da internet (MAINGEUENEAU, 2010), a partir do
discurso ciberfeminista, que ressignificou esta pequena frase, a partir de novas
textualidades, novas posições enunciativas e, consequentemente, uma visão de mundo
diferente: mais progressista especificamente no que tange a construção da imagem de
mulher na sociedade brasileira. "Bela, recata e do lar" foi compreendida neste texto
enquanto acontecimento discursivo moral (PAVEAU, 2015), na medida em que condensa
determinado valor axiológico atualizado no discurso, por meio de uma argumentação que
se vale da ressignificação e que mobiliza também o interdiscurso e a memória discursiva
acerca de questões em torno do feminismo, que aqui foi observado em sua versão Web:
o ciberfeminismo.
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Resumo:
Neste trabalho, objetiva-se analisar o enunciado produzido sobre a identidade feminina em uma
reportagem realizada pela jornalista Juliana Linhares, em uma edição da revista “Veja”,
pertencente à “Editora Abril”. Uma vez que a Análise do Discurso francesa (AD)
recorrentemente concebe a mídia como objeto de investigação, analisaremos neste estudo
estritamente o enunciado “Bela, recatada e ‘do lar’”, o qual, no centro da ebulição de ataques
machistas e repletos de instruções sexistas sofridos pela ex-presidenta Dilma Rousseff durante
os anos de 2011 a 2016, atentou-se a presença de ofensas direcionadas a ela notoriamente em
decorrência do seu sexo e não somente à figura da presidente como chefe de Estado. Para isto,
nos valemos da AD, em seu diálogo com as reflexões do filósofo Michel Foucault, acerca da
construção de sujeito no/pelo discurso e do enunciado como uma “função enunciativa”, para
compreender o funcionamento e as estratégias discursivas envolvidas na rede de formulações do
enunciado em questão.
Palavras-chave: Análise do Discurso francesa; Enunciado midiático; Mulher.

Introdução
Em 2014, ocorreu a reeleição da então presidente Dilma Rousseff, do Partido dos
Trabalhadores (PT), com 51,6% dos votos contra 48,3% de votos destinados ao candidato
Aécio Neves, do Partido Social da Democracia Brasileira (PSDB). Após a derrota de
Aécio Neves e de notórias disputas pelo poder executivo do país durante os primeiros
anos do segundo mandato de Dilma, o PSDB se aliou a outro partido, o Partido do
Movimento Democrático do Brasil (PMDB), que até então constituía a base aliada do
governo, na figura do então vice-presidente da República, Michel Temer, e formou-se,
desse modo, uma aliança de oposição à presidenta. Fato que culminou no pedido de
impeachment dela.
Após aprovação pela Câmara dos Deputados, em 17 de abril de 2016, por 367
votos favoráveis e 137 contrários, o Senado também deu aval para o prosseguimento de
instauração do impeachment de Rousseff, no dia 12 de maio de 2016, por 55 votos a 22
e, após cumprimento de afastamento por 180 dias, Dilma foi destituída definitivamente
do cargo em 31 de Agosto, quando o Senado Federal aprovou o impeachment, por 61

votos favoráveis e 20 contrários. Evento que resultou na posse oficial de Michel Temer
como presidente da República.
Ainda que a breve apresentação deste panorama da nossa política seja importante,
não é nosso objetivo central focalizar majoritariamente no processo de impeachment em
si, mas nos discursos colocados em circulação nesse período e nas relações que estabelece
com todo esse cenário de crise política e com os ataques sexistas sofridos pela então
presidente Dilma Rousseff. Para tanto, nos valemos da Análise do Discurso francesa (AD)
com recorrências ao pensamento do filósofo Michel Foucault.
Nesse sentido, entre o período de reeleição de Dilma, no final de 2014, e a votação
pelo seu impeachment na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, em 2016, a
presidenta sofreu diversos ataques notoriamente direcionados ao seu sexo, evidenciando
uma sociedade ainda com muitos comportamentos machistas e repleta de instruções
sexistas, que, ao estar decepcionada com a situação política do país, direciona sua aversão
não somente à presidente como chefe de Estado, mas à presidente como mulher.
Adesivos com imagens misóginas foram criados para serem colados em carros,
com a imagem da presidenta com as pernas abertas; inúmeras capas de revistas com
manchetes que desmoralizam a imagem de Dilma Rousseff foram publicadas; tatuagens
pejorativas com desenhos da face da chefe de Estado foram feitas e compartilhadas em
redes sociais, demonstrando uma revolta direcionada à representação da mulher
presidente, e não apenas a insatisfação ao trabalho por ela efetivado.
Foi, pois, um dia após o afastamento de Rousseff, no interior da ebulição de
ataques machistas à ex-presidente, que produziu-se o enunciado “Bela, recatada e “do
lar”. Mais especificamente, os três adjetivos correspondem ao título da reportagem
publicada pela revista Veja, publicada em 18 de abril de 2016, em que se apresenta
Marcela Temer, esposa do então vice-presidente Michel Temer, e - “quase primeiradama” - nas palavras da publicação da revista.
De certa forma, levantando uma primeira hipótese, supomos que esse enunciado
circulou, conforme os discursos sexistas e machistas que circulam em nossa sociedade,
expõe, por meio da figura de Marcela Temer, 33 anos, casada, modelo e ex-vice Miss São
Paulo, o padrão estereotipado da mulher tradicional brasileira. Exibe unicamente o dever
de esposa, responsável pelo lar, submissa ao homem e repleta de valorização da sua

estética, desta forma, uma imagem de mulher ideal, em contraposição à imagem
estigmatizada e desvalorizada de Dilma Rousseff: mulher solteira, que não se encaixa nos
padrões de beleza dominantes destinados à mulher, com histórico de guerrilheira e expresidiária política.
Assim, pretendemos analisar os aspectos discursivos e efeitos de sentido do
referido enunciado, considerando a relação entre sujeito e poder, de acordo com a
concepção foucaultiana, envolvidos por ocorrência da circulação do enunciado "Bela,
recatada e “do lar", sobretudo no que se refere à figura da mulher em nossa sociedade.
Busca-se refletir se o enunciado naturaliza sentidos que buscam associar a masculinidade
ao poder, ao saber e a força, enquanto a mulher é caracterizada pela impotência,
submissão, inferioridade e incapacidade. Sabe-se que esses contrastes perpetram o
desrespeito às diferenças, introduzem a desigualdade entre os sexos e reproduzem a
injustiça nas relações entre homem e mulher.
Tendo apresentado, em linhas gerais, as condições de produção da nossaanálise e
levantado hipóteses sobre as construções de subjetividades diante de sua circulação,
consideramos a relevância e importância desse texto, mediante à seguinte justificativa:
trata-se de um enunciado que indicia uma contraposição de papéis da mulher em nossa
sociedade, em um contexto fundamental da história do nosso país, logo, conforme
Foucault (2008), o que faz com quem surja esse enunciado e não outros em seu lugar?

Sujeito e modos de subjetivação
O enunciado “Bela, recatada e ‘do lar’”, tema de nosso estudo, materializado em
uma reportagem, tem como referenciais inquisições historicamente destinadas à mulher
brasileira, que diz sobre: estética, beleza, imponência e comportamento voltados ao
público feminino. E, por meio da escolha desses temas no enunciado em questão,
configuram-se determinados modos de existência para o sujeito, ou seja, modos de
subjetivação, tema caro às pesquisas empreendidas por Foucault; neste caso, condutas
produzidas por uma mídia e dirigidas ao público leitor:
Eu gostaria de dizer, antes de mais nada, qual foi o objetivo do meu trabalho
nos últimos vinte anos. Não foi analisar o Fenômeno do poder nem elaborar os
fundamentos de tal análise. Meu objetivo, ao contrário, foi criar uma história

dos diferentes modos pelos quais, em nossa cultura, os seres humanos tornamse sujeitos (FOUCAULT, 2010, RABINOW, DREYFUS, 1995, p. 231).

Assim, esses modos de subjetivação teorizam sobre as chamadas “técnicas de si”,
que são procedimentos, prescrições governadas aos indivíduos para consolidar suas
identidades em atribuição de um determinado grupo. Assim, o enunciado objeto desta
análise, sobre uma mulher perfeita, correta e “do lar”, de seu domicílio, oscila entre a
mulher da atualidade, que exerce seus direitos, profissões e busca cada vez mais sua
autonomia e distinção nos quesitos de beleza historicamente estipulados pelas mídias, e
essa “bela, recatada e ‘do lar’”, que diz respeito a um período que a mulher não tinha
garantias, liberdades e privilégios que hoje em dia pode ter.
No entanto, frente aos enunciados que interpelam os sujeitos com normas e
prescrições, há também resistências. Diante disso, a mobilização de milhares de pessoas
recusando o enunciado, como uma forma de enfrentamento a esse exercício de poder
estabelecido entre a revista e seus leitores. Mulheres de várias regiões do país utilizaram
as redes sociais digitais para responder ao enunciado, demonstrando oposição, exercendo
um efeito sobre o ato de poder efetuado e, assim, criando uma rede de enunciados que faz
parte de um campo enunciativo.

Discurso e Enunciado
Segundo Foucault (2008), na Análise do Discurso, só é possível reconhecer o
enunciado quando ele está no exercício de uma função, que o autor conceitua por “função
enunciativa”, noção que compreende os seguintes elementos: a posição sujeito do
enunciado; o referencial; o campo associado; e o suporte material.
Foucault (2008, p. 98-99) busca definir o conceito de enunciado, que é o que
efetivamente foi dito, o que foi possível dizer em determinado momento, sem atentar-se
à intenção do sujeito, nem para o que está nas entrelinhas, precisa-se somente do que foi
dito, do que está posto. Mais ainda, segundo o autor, o enunciado não deve ser confundido
como “uma unidade do mesmo gênero da frase, proposição ou ato de linguagem”, nem
tampouco como “uma unidade como um objeto material poderia ser, tendo seus limites e
sua independência”:

Em seu modo de ser singular (nem inteiramente linguístico, nem
exclusivamente material), ele é indispensável para que se possa dizer se há ou
não frase, proposição, ato de linguagem; e para que se possa dizer se a frase
está correta (ou aceitável, ou interpretável), se a proposição é legítima e bem
constituída, se o ato está de acordo com os requisitos e se foi inteiramente
realizado (FOUCAULT, 2008, p. 98-99).

Ainda em conformidade com o autor, o enunciado não é, portanto, uma estrutura;
o enunciado abarca um campo de elementos enunciativos que o antecede, engatilhando o
funcionamento da memória e do esquecimento na retomada, devendo ser entendido como
(...) uma função de existência que pertence, exclusivamente, aos signos, e a
partir da qual se pode decidir, em seguida, pela análise ou pela intuição, se eles
“fazem sentido” ou não, segundo que regra se sucedem ou se justapõem, de
que são signos, e que espécie de ato se encontra realizado por sua formulação
(oral ou escrita). (FOUCAULT, 2008, p. 98-99)

Desse modo, segundo Foucault, o enunciado não deve ser analisado de forma
histórica, como relata Alfredo Veiga-Neto, uma vez que
O enunciado é um tipo muito especial de um ato discursivo: ele se separa dos
contextos locais e dos significados triviais do dia-a-dia, para constituir um
campo mais ou menos autônomo e raro de sentidos que devem, em seguida,
ser aceitos e sancionados numa rede discursiva, segundo uma ordem seja em
conteúdo de verdade, seja em função daquele que praticou a enunciação, seja
em função de uma instituição (NETO, 2003, p. 94-95)

Na proposição desse estudo, com relação ao exercício da função enunciativa,
observamos o enunciado “Bela, recatada e ‘do lar’” como um acontecimento discursivo
em uma revista impressa e que posteriormente passou a circular em redes sociais na
internet. Desse modo, a materialidade deste enunciado é observada na manchete de uma
reportagem da revista “Veja”, publicação de abrangência nacional que existe desde
XXXX. Quanto à configuração do campo associado, constatamos a correlação deste
enunciado com o tema do sexismo, bem como o funcionamento da esfera midiática na
internet, que configura todo um conjunto de enunciados que circundam o tema em análise.
Como parte do processo de análise, a busca pelos indícios discursivos que
compõem a rede de formulações do enunciado "Bela, recatada e ‘do lar’" é uma
prioridade, tendo em vista que procuramos desenvolver as reflexões com base nos
conceitos apresentados pelo estudioso Michel Foucault, de enunciado, discurso, produção
e circulação de discursos, com ênfase nas relações de poder.

Quando Foucault (2008) tematiza a respeito da árvore de derivação enunciativa,
surge a noção de enunciado reitor, que se mostra como uma extensão do que se entende
da árvore de derivação enunciativa. Os enunciados reitores são, para o autor, os que se
localizam junto à raiz de uma árvore de derivação enunciativa, sendo os enunciados que
desempenham as regras de uma formação discursiva, de modo mais concentrado e
abrangente, permitindo, a partir de um centro organizador, o surgimento de aplicações
diversas no desempenho de outros enunciados.
Isto posto, tomamos o enunciado: "Bela, recatada e ‘do lar’" como um enunciado
reitor, por fazer parte de um acontecimento discursivo que, conforme nossoprognóstico,
possibilitou a produção e a circulação de uma série de enunciados e por ter sido a “raiz
de uma árvore enunciativa”. Deste modo, o enunciado reitor se encontra no centro da
acontecimentalização; segundo reflexões de Navarro (2011, p. 103): “é a partir desse
enunciado que se constitui o que chamamos de série enunciativa: a rede de enunciados
que, dentre os mais diversos funcionamentos discursivos, empregam as mesmas regras de
formação”.
Os enunciados "Bela, desbocada e do bar" e "Bela, irreverente e do bar", fazem
referência ao enunciado reitor, “Bela, recata e ‘do lar’”, e estão no que compreendemos
como enunciados que circulam no campo da árvore de derivação enunciativa.
O enunciado não é a projeção direta, sobre o plano da linguagem, de uma
situação determinada ou de um conjunto de representações. Não é
simplesmente a utilização, por um sujeito falante, de um certo número de
elementos e de regras linguísticas. De início, desde sua raiz, ele se delineia em
um campo enunciativo onde tem lugar e status, que lhe apresenta relações
possíveis com o passado e que lhe abre um futuro eventual. Qualquer
enunciado se encontra assim especificado: não há enunciado em geral,
enunciado livre, neutro e independente; mas sempre um enunciado fazendo
parte de uma série ou de um conjunto, desempenhando um papel no meio dos
outros, neles se apoiando e deles se distinguindo: ele se integra sempre em um
jogo enunciativo, onde tem sua participação, por ligeira e ínfima que seja.
(FOUCAULT, 2008, p. 111-112) .

Desta forma, observa-se que o discurso mantem uma íntima relação com o poder,
e, de acordo com Foucault (2008), a sociedade não é livre das relações de poder. Para o
estudioso, nas relações humanas, quaisquer que sejam, o poder estará sempre presente e
colocando em jogo a relação entre sujeitos. Pode ser exercido em diversas direções, é um

ato que transita e está sempre interligado, é demonstrado nas práticas sociais, nos
convívios, nas comunicações e no concreto exercício do poder. Assim:
O exercício do poder [...] é um conjunto de ações sobre ações possíveis, ele
opera sobre o campo de possibilidade onde se inscreve o comportamento dos
sujeitos ativos; ele incita, induz, desvia, facilita ou torna mais difícil [...] é
sempre uma maneira de agir sobre um ou vários sujeitos ativos e o quanto eles
agem ou são suscetíveis de agir. Uma ação sobre ações. (FOUCAULT, 2012,
p. 57-58)

Conforme Foucault (2008), o poder se exerce fundamentado à liberdade do
sujeito, essa é a condição para que o exercício do poder exista. Na hipótese deste estudo,
o exercício do poder acontece entre a revista e seus leitores, sucedendo o ato de "uns"
sobre os "outros", sem que haja necessidade de consentimento entre ambos. Neste caso,
o sujeito da ação está aberto para os efeitos dessa ação, havendo um campo para respostas,
efeitos de resistência ou aprovação. Observamos, deste modo, o jogo enunciativo
permeado pelas relações de poder nos enunciados derivados do enunciado reitor "Bela,
recatada e ‘do lar’", que correspondem à perspectiva foucaultiana de que os enunciados
estão em constante relação de variação. Neste caso, os enunciados presentes no arquivo
produzido alhures a partir do enunciado reitor também, por vezes, se mostram como uma
forma de resistência ao enunciado primeiro. Assim, "(...) o poder é uma ação sobre ações.
Ele age de modo que aquele que se submete à sua ação o receba, aceite e tome como
natural, necessário." (VEIGA-NETO, 2007, p. 119).
Ainda conforme os estudos foucaultianos sobre a relação de poder, consideramos
também a modalidade instrumental e os graus de racionalização que o enunciado reitor
produz. Neste contexto, vale enfatizar que o enunciado em estudo se materializa pela
linguagem verbal, publicada em grande escala em uma revista impressa de circulação em
massa. Ainda sobre a relação de poder exercida no caso desta análise, a mobilização de
milhares de pessoas indicando resistência ao enunciado reitor, aparece como uma forma
de enfrentamento a essa relação de poder exercida pela revista. Conforme expomos
anteriormente, mulheres de diversas regiões do país utilizaram as redes sociais para
responder ao enunciado reitor, opondo-se ao seu objetivo, exercendo, assim, um efeito
sobre esse ato de poder efetuado, e desse modo, produzindo uma rede de enunciados.

Algumas Considerações
Dessa forma, com base no instrumental teórico-metodológico da Análise de
Discurso francesa de base foucaultiana, consideramos o enunciado em questão
emblemático para analisarmos discursivamente a construção da figura feminina na
sociedade atual, os modos de subjetivação ea rede de relação de poderexercido entre a
essa revista e seu público.
Neste trabalho, apresentamos um breve gesto de análise de um enunciado que
compõe o corpus de pesquisa desenvolvida em âmbito de mestrado. Posteriormente,
reuniremos também os acontecimentos compartilhados nas redes sociais, como as
hashtags relacionadas ao tema, que são um hiperlink que representado por uma palavrachave antecedida pelo símbolo conhecido como "jogo da velha", utilizadas para
categorizar conteúdos publicados nas redes sociais e em sites de buscas, criando uma série
enunciativa a partir do enunciado reitor.
A partir desse levantamento, será possível observar o funcionamento do arquivo
que discursiviza a mulher: isto é, aquilo que rege, ordena e determina as condições de
circulação de um discurso. Nas palavras do autor, entendemos que o arquivo trata-se:
Da lei do que pode ser dito, o sistema que rege o aparecimento dos enunciados
como acontecimentos singulares. [...] O arquivo não é o que protege, apesar de
sua fuga imediata, o acontecimento do enunciado e conserva, para as memórias
futuras, seu estado civil de foragido; é o que na própria raiz do enunciadoacontecimento e no corpo em que se dá, define, desde o início, o sistema de
sua enunciabilidade (FOUCAULT, 2008, p. 158).

Assim, almeja-se analisar as condições de possibilidade para o surgimento desses
enunciados, atentando-nos às suas condições de produção, bem como ao exercício da
relação de poder existente nesse acontecimento.
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Resumo:
O presente artigo propõe um olhar para o Condomínio Residencial Fechado, objetivando discutir
as relações entre espaço e poder que margeiam a produção discursiva de propagandas da
Alphaville Urbanismo, a partir do conceito de heterotopia presente na obra de Michel Foucault.
No texto Outros espaços, Foucault (2006) afirma que as heterotopias supõem sempre um sistema
de abertura e fechamento que, simultaneamente, as isola e as torna penetráveis. Sob tal enfoque,
o surgimento desse tipo de empreendimento imobiliário faz parte de uma segregação social e
espacial, que vem se transformando desde o final do século XIX até os dias de hoje e que, além
de outras características, possui um sistema de abertura e fechamento, cuja finalidade é de
controlar as condutas e, sobretudo, o acesso. Utilizam-se, para isso, os pressupostos teóricometodológicos da Análise do Discurso, notadamente nos postulados de Michel Foucault, através
do método arqueogenealógico.
Palavras-chave: Análise do Discurso; Heterotopia; Condomínio Residencial Fechado.

Um olhar para o Condomínio Residencial Fechado
As utopias consolam: é que, se elas não têm
lugar real, desabrocham, contudo, num espaço
maravilhoso e liso; abrem cidades com vastas
avenidas, jardins bem plantados, regiões
fáceis, ainda que o acesso a elas seja
quimérico.
Michel Foucault (1999, p. XII)

Segundo Caldeira (2000, p. 211), os “Condomínios Residenciais Fechados”, ou
“enclaves fortificados”, como a autora denomina, são “espaços privatizados, fechados e
monitorados para residência, consumo, lazer e trabalho”. Sob tal enfoque, a autora afirma
que o surgimento desse tipo de empreendimento imobiliário faz parte de uma segregação
social e espacial, que vem se transformando desde o final do século XIX até os dias de
hoje.

Nossa proposta é citar o espaço heterotópico ocupado pelas classes média e alta
das principais cidades brasileiras, como exemplo, dadas as movências pelas quais
passaram ao longo dos processos de urbanização. As regras que organizam o espaço
urbano são basicamente padrões de diferenciação social e de segregação.
O espaço no qual vivemos, que nos sulca e nos corrói porque é fundamentalmente
heterogêneo, passou por pelo menos três formas diferentes de expressão (CALDEIRA,
2000):
i. Na primeira forma do espaço urbano, destacada entre o final do século XIX até
meados da década de 1940, diferentes grupos sociais se agrupavam em uma
pequena área urbana e a segregação se dava pelo tipo de moradia;
ii. Na segunda forma urbana, presente entre as décadas de 1940 e 1980, as classes
média e alta se concentraram nos bairros centrais, que possuíam uma boa
infraestrutura, e os pobres se deslocaram para as periferias dos centros urbanos,
locais de precária infraestrutura; e
iii. Na terceira forma do espaço urbano, que vem se configurando desde a década de
1980, temos a construção de grandes condomínios residenciais fechados de luxo
em áreas afastadas dos grandes centros urbanos, em espaços nos quais diferentes
grupos sociais estão, muitas vezes, bem próximos, e a segregação se dá por meio
de grandes muros e tecnologias de segurança.
O empreendimento imobiliário “Condomínio Residencial Fechado” surgiu no
Brasil por volta da década de 1970, porém seu desenvolvimento se deu principalmente
entre as décadas de 1980 e 1990. Esse tipo de projeto arquitetônico que integra residência,
consumo, lazer e trabalho, visando à criação de uma “cidade planejada” e parcialmente
integrada ao tecido urbano tradicional, foi inspirado em um modelo de subúrbio
americano dos anos 1950 e 1960, conhecido mundialmente pelo nome de Edge City. O
termo foi popularizado após a publicação do livro “Edge City: life on the new frontier”,
em 1991, de Joel Garreau. O autor argumenta que a edge city se tornou a forma padrão
de crescimento urbano em todo o mundo, representando a forma urbana do século XX,
ao contrário do que ocorreu na forma urbana do século XIX, onde tudo se aglomerava no
centro da cidade (GARREAU, 1991).

O fenômeno norte-americano foi apresentado ao mercado imobiliário brasileiro
como uma solução para os problemas urbanos do Brasil, fornecendo uma estratégia de
crescimento urbano via bairros planejados dispersos e coordenados pela iniciativa
privada, imputando em modificações no espaço e reorientando o sentido tradicional de
urbanização (BIZZIO, 2015).
O pioneiro no Brasil foi o complexo Alphaville, localizado inicialmente na cidade
de Barueri, São Paulo, lançado em 1973. Porém, o início da história de Alphaville não
indicava que se chegaria ao porte de hoje. O projeto inicial era para ser apenas um
loteamento para a instalação de empresas não poluentes, o primeiro no Brasil, idealizado
até então pela Construtora Albuquerque Takaoka S.A.
Com o projeto já em desenvolvimento, os sócios fundadores, Renato Albuquerque
e Yojiro Takaoka, perceberam a necessidade de moradias mais próximas da região, para
os gerentes e diretores, e, assim, nasceu o primeiro Alphaville Residencial 1. Seu nome
foi inspirado no filme de ficção científica da nouvelle vague francesa “Alphaville” (1965),
do cineasta Jean-Luc Godard, para dar uma sensação de algo futurista.
Além destes comentários de natureza introdutória, o artigo contém as seguintes
partes: no tópico seguinte, discorremos, a partir do batimento entre teoria e análise, as
configurações do condomínio residencial fechado enquanto espaço misto, utópico e
heterotópico. Posteriormente, analisamos essas configurações em discursos provenientes
de propagandas da Alphaville, através da categoria de espaço, derivada da categoria
foucaultiana de heterotopia. Por fim, apresentamos algumas considerações de cunho
conclusivo para o presente artigo.
Espaços heterotópicos revestidos de poder
Neste tópico, nosso objetivo é, a partir da análise de material publicitário da
Alphaville Urbanismo, discutir as relações entre espaço e poder, tendo como pano de
fundo para as reflexões os textos de Foucault (1999, 2006).
Se, na introdução, qualificamos o condomínio fechado como um espaço misto,
utópico e heterotópico, pretendemos, neste momento, aprofundar os conceitos de “utopia”
e de “heterotopia”, além de apresentar por que o condomínio residencial fechado pode ser

enfocado através da categoria de espaço, derivada da categoria foucaultiana de
heterotopia.
Antes de tudo, parece importante resgatar, a diferença entre a concepção de espaço
na Idade Média e na Modernidade. Naquela época, os espaços eram nomeados,
hierarquizados, facilmente localizados e demarcados por dicotomias. Havia os espaços
profanos e os sagrados, os urbanos e os rurais, os protegidos e os expostos, o celeste e o
terrestre. Atualmente, nunca uma demarcação espacial foi tão problemática. Nessa era
líquido-moderna, os espaços tornaram-se meros posicionamentos relativos, deslizantes,
difusos, dispersos, heterogêneos. Segundo Foucault (2006):
A época atual seria talvez de preferência a época do espaço. Estamos na época
do simultâneo, [...] da justaposição, do próximo e do longínquo, do lado a lado,
do disperso. Estamos em um momento em que o mundo se experimenta,
acredito, menos como uma grande via que se desenvolveria através dos tempos
do que como uma rede que religa pontos e que entrecruza sua trama
(FOUCAULT, 2006, p.411).

Contudo, há ainda um certo número de oposições que permanecem nos tempos de
hoje, por exemplo, o espaço da família e o social, o público e o privado, o cultural e o
útil, o de lazer e o de trabalho. Entretanto, em suas pesquisas, Foucault (2006, p.414) se
detém ao espaço de fora, “o espaço no qual vivemos, pelo qual somos atraídos para fora
de nós mesmo, no qual decorre precisamente a erosão de nossa vida, de nosso tempo, de
nossa história”.
Se o tempo foi a grande obsessão do século XIX, Foucault define o século XX
como a época dos espaços. Mas pensar o espaço não é apenas entender sua representação,
considerar sua inscrição, perscrutar sua construção; é também necessário buscar suas
conexões, para usar a conhecida expressão de Foucault, analisar os fios que compõem o
“nó em uma rede”. Assim, tomando o pensamento do filósofo como uma caixa de
ferramentas, trabalharemos com a definição de heterotopia apresentada no texto “Outros
espaços”:
[...] lugares reais, lugares efetivos, lugares que são delineados na própria
instituição da sociedade, e que são espécies de contraposicionamentos,
espécies de utopias efetivamente realizadas nas quais os posicionamentos
reais, todos os outros posicionamentos reais que se podem encontrar no interior
da cultura estão ao mesmo tempo representados, contestados e invertidos,

espécies de lugares que estão fora de todos os lugares, embora eles sejam
efetivamente localizáveis. Esses lugares, por serem absolutamente diferentes
de todos os posicionamentos que eles refletem e dos quais eles falam, eu os
chamarei, em oposição às utopias, de heterotopias (FOUCAULT, 2006, p.
415).

A definição de heterotopia é multifacetada e a citada anteriormente é uma das
faces dessa importante categoria foucaultiana, que pode ser percebida através de sua
oposição às utopias – “posicionamentos sem lugar real, [...] que mantém com o espaço
real da sociedade uma relação geral de analogia direta ou inversa, [...] são espaços que
fundamentalmente são essencialmente irreais” (FOUCAULT, 2006, p. 414-415). No livro
“As palavras e as coisas”, Foucault (1999) nos presenteia com mais uma definição, porém
ele utiliza esse termo referindo-se à linguagem, ao afirmar que as heterotopias, da mesma
forma que prejudicaram a demarcação espacial, surgiram para desuniformizar a
linguagem, fracionando e entrelaçando palavras e coisas, como podemos ver abaixo:
As utopias consolam: é que, se elas não têm lugar real, desabrocham, contudo,
num espaço maravilhoso e liso; abrem cidades com vastas avenidas, jardins
bem plantados, regiões fáceis, ainda que o acesso a elas seja quimérico. As
heterotopias inquietam, sem dúvida porque solapam secretamente a
linguagem, porque impedem de nomear isto e aquilo, porque fracionam os
nomes comuns ou os emaranham, porque arruínam de antemão a “sintaxe”, e
não somente aquela que constrói as frases – aquela, menos manifesta, que
autoriza “manter juntos” (ao lado e em frente umas das outras) as palavras e as
coisas (FOUCAULT, 1999, p. XII).

Após as definições dadas, Foucault (2006) nos apresenta o espelho como um
espaço misto, ao afirmar que ele é um espaço ao mesmo tempo utópico, levando-se em
conta que é uma representação irreal da realidade, e heterotópico, já que o objeto
realmente existe. Seguindo essa linha de pensamento, podemos perceber algo em comum
entre o espelho e o condomínio residencial fechado (ver figura 01).

Figura 01: Experiência Alpha

Disponível em: <www.alphavilleurbanismo.com.br/experiencia-alpha>. Acesso em: 31 mai. 2018.

Considerando a concepção de “condomínio fechado”, fornecida pelo Dicionário
Infopédia da Língua Portuguesa (2013-2018), que o define como uma “zona residencial
de acesso controlado, com infraestruturas e áreas de lazer, como jardins, piscina, etc., que
apenas podem ser utilizadas pelos moradores”, ou seja, o condomínio residencial fechado
(ver figura 01) é um espaço heterotópico, tendo em vista que é um espaço físico, real,
pode ser encontrado em várias partes do mundo e possui regras claras de utilização.
Podemos dizer também que o condomínio fechado é “uma espécie de utopia efetivamente
realizada”, por ser um projeto idílico, um verdadeiro oásis, repleto de atrativos de lazer e
jardins perfeitamente bem cuidados; como também, “espécies de lugares que estão fora
de todos os lugares”, por se tratarem de espaços planejados no entorno das cidades, longe
dos grandes centros urbanos, “embora eles sejam efetivamente localizáveis”.
É também utópico, pois ele representa uma realidade fantasiosa. São espaços que
fogem aos padrões das cidades onde estão inseridos. Quando Foucault (2006) afirma que
o espaço utópico pode manter uma relação de analogia inversa com o espaço real da
sociedade, pensamos que o “espaço real” seria o espaço urbano tradicional, com seus
problemas sociais e de infraestrutura, e, inversamente, existe o espaço dos condomínios
residenciais fechados, espaço urbano caracterizado por não existir violência – lugar, como
podemos ver na figura 07, onde se pode “ensinar os filhos a andar de bicicleta na rua,
conhecer os vizinhos pelo nome e apreciar o contato com a natureza”, “caminhar pelo
bairro” sem o medo de ser assaltado, sequestrado ou violentado, pois “a segurança é

garantida” – e por ser maravilhosamente bem planejado – com vastas avenidas, jardins
bem plantados – e, claro, não existe pobreza, pois o acesso só é permitido aos
proprietários e demais pessoas que receberam a permissão de acesso, após terem
cumprido um certo número de gestos, ritos e/ou purificações. Ou seja, são espaços
revestidos de poder, aquele poder do qual queremos nos apoderar.
Pelo exposto, podemos perceber esse duplo enquadramento espacial, levando-se
em conta que, embora, o condomínio residencial fechado seja um espaço real,
institucionalizado, esse espaço é construído de forma utópica, como se não fosse real,
sendo, portanto, um espaço misto, utópico e heterotópico, assim como o espelho de
Foucault.

Dando um efeito de fim
Uma sociedade temerosa é controlada com uma maior facilidade. Se a população
tem medo de assaltos, aceita a câmera de vigilância; se tem medo de adquirir um vírus
letal, aceita a vacinação; se tem medo de acidentes graves no trânsito, aceita o controle
de velocidade; etc. Ou seja, juntamente com os saberes, o medo e a sensação de
insegurança são aliados das práticas de governamentalidade. Assim, os condomínios
residenciais fechados são espaços reservados aos indivíduos em estado de crise (com
medo, sensação de perigo ou que viveu algum trauma causado por um assalto, um
homicídio, um crime violento, etc.). São pessoas que buscam por segurança, mesmo que
esse bônus venha agregado a um ônus, que seria morar em um espaço totalmente
controlado, vigiado, normalizado.
Porém, não só isso, tendo em vista que esses condôminos fazem parte de uma
camada da sociedade, classes média e alta, que têm como novo padrão de bem viver,
morar em condomínios fechados de luxo, pois isso agrega status, demonstra poder, por
isso qualificamos esses espaços como “espaços revestidos de poder”. Ressaltamos que
esse poder não está no espaço físico, na propriedade em si, ou em uma classe específica,
mas nas relações que se sobressaem desse espaço. O poder está nas disposições,
manobras, técnicas, nos funcionamentos; se exerce mais do que se possui, não é um
privilégio adquirido, mas um efeito de posicionamentos; “o poder é local porque nunca é
global, mas ele não é local nem localizável porque é difuso” (DELEUZE, 2006, p. 36).
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Resumo:
A presente pesquisa tem o objetivo de compreender como se constitui historicamente a relação
entre a laicidade e a religião na cultura escolar brasileira, por meio do estudo da disciplina de
ensino religioso, portadora da problemática dessa relação, a qual perpassa os campos
educacional, religioso e político. Na realização da pesquisa utilizaremos as seguintes fontes:
legislação e normatização pedagógica sobre o ensino religioso; documentos judiciais no âmbito
federal sobre a disputa do modelo de ensino religioso (confessional ou supraconfessional) a ser
implantado na escola pública; as produções do Fórum Permanente do Ensino Religioso e os
textos sobre a Base Curricular Comum disponibilizados pelo Ministério da Educação. Por meio
dessas fontes pretendemos elaborar intepretações sobre a constituição e o desenvolvimento da
disciplina na educação brasileira, evidenciando assim suas imbricações na cultura escola.
Palavras-chave: Ensino Religioso; Laicidade; Escola Pública

Introdução
A presença do ensino religioso na escola pública brasileira sempre foi motivo para
discussão. Como boa parte da história do país se mistura com a história da Igreja Católica,
até o período Imperial esse tema não implicou em grandes debates. Contudo, a partir da
proclamação da República, houve a separação entre religião e Estado, iniciando-se uma
longa trajetória de discussões e disputas pela permanência do ensino religioso na escola
pública brasileira.
O Ensino Religioso é a única disciplina escolar que consta na Constituição
Brasileira, conforme descrito no art. 210, § 1º: “O ensino religioso, de matrícula
facultativa, constituirá disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino
fundamental” (BRASIL, 1988, p.44). A regulamentação desse artigo constitucional foi
feita pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), Lei n.º 9.394/1996 e foi repleta
de conflitos. Primeiramente, o art. 33 dessa lei foi aprovado com a seguinte redação:
O ensino religioso, de matrícula facultativa, constitui disciplina dos horários
normais das escolas públicas de ensino fundamental, sendo oferecido, sem
ônus para os cofres públicos, de acordo com as preferências manifestadas pelos
alunos ou por seus responsáveis, em caráter: I – confessional, de acordo com a

opção religiosa do aluno ou do seu responsável, ministrando por professores
ou orientadores religiosos preparados e credenciados pelas respectivas igrejas
ou entidades religiosas, ou II – interconfessional, resultante de acordo entre as
diversas entidades religiosas, que ser responsabilizarão pela elaboração do
respectivo programa. (BRASIL, 1996)

Tal redação não agradou a muitos religiosos, o que gerou a reação de várias
autoridades religiosas. A pressão dessas entidades fez com que o próprio Executivo se
empenhasse em alterar o art. 33, o que resultou na Lei nº 9.475/97:
O ensino religioso, de matrícula facultativa, é parte integrante da formação
básica do cidadão e constitui disciplina dos horários normais das escolas
públicas de ensino fundamental, assegurado o respeito à diversidade cultural e
religiosa do Brasil, vedada quaisquer formas de proselitismo.
§ 1º Os sistemas de ensino regulamentarão os procedimentos para a definição
dos conteúdos do ensino religioso e estabelecerão as normas para a habilitação
e admissão dos professores.
§ 2º Os sistemas de ensino ouvirão entidade civil, constituída pelas diferentes
denominações religiosas, para definição dos conteúdos de ensino religioso
(BRASIL, 1997).

Na redação da Lei 9.475/97 foi mantido o princípio constitucional da oferta
obrigatória, em horário normal de aula, com matrícula facultativa para o ensino
fundamental, vedada qualquer forma de proselitismo, impondo respeito à diversidade;
porém, essa lei é omissa quanto à anterior vedação de ônus para os cofres públicos.
Outro aspecto que merece atenção na Lei n.º 9.475/97 é a determinação de que
cada sistema de ensino deve estabelecer as normas para habilitação e admissão do
professor. O texto também atribui aos sistemas de ensino a competência para a
regulamentação de conteúdos curriculares. Assim, a nova redação dada ao art. 33 da LDB
trouxe uma descentralização da regulação do ensino religioso para as Secretarias de
Educação, fenômeno que ganhou expressividade a partir dos anos de 1990.
Ao analisar as legislações estaduais sobre a regulamentação do ensino religioso,
as pesquisadoras Diniz, Lionço e Carrião (2010), apontaram que há três modelos distintos
de ensino religioso adotados nas diferentes unidades da federação. O primeiro é o ensino
confessional, de cunho clerical que tem como objetivo promover uma ou mais confissões
religiosas e, geralmente, é ministrado por seus representantes. Os estados que adotam esse
modelo são Acre, Bahia, Ceará e Rio de Janeiro. O segundo modelo é o ensino
interconfessional, o qual tem a função de promover os valores e práticas religiosas em
consenso sobreposto em torno de algumas religiões hegemônicas na sociedade brasileira.

Esse modelo está presente na maior parte dos estados brasileiros, entre eles encontram-se
Alagoas, Amapá, Amazonas, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato
Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí,
Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, Sergipe e
Tocantins. O terceiro modelo existente é do Estado de São Paulo, de caráter secular, tem
como objetivo ensinar sobre a história das religiões e deve ser ministrado por professores
de sociologia, filosofia ou história.
A inclusão do Ensino Religioso como área do conhecimento na Base Nacional
Curricular Comum (BNCC), também despertou discussões no campo da educação. Para
Cunha (2015) a inclusão do ER na BNCC, enfraqueceu o caráter facultativo desta
disciplina.
A adoção dos diferentes modelos de ensino religioso mencionados acima fez
com que a Procuradoria Geral da República (PGR) propusesse no Supremo Tribunal
Federal (STF) a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4439, pedindo a
interpretação, conforme a Constituição Federal ao dispositivo da Lei de Diretrizes e Bases
da Educação – LDB (caput e parágrafos 1º e 2º, do artigo 33, da Lei 9.394/1996) e ao
artigo 11, parágrafo 1º do acordo firmado entre o Brasil e a Santa Sé (promulgado por
meio do Decreto 7.107/2010), a não vinculação do ensino religioso nas escolas públicas
a uma religião específica e a proibição da admissão de professores na qualidade de
representantes das confissões religiosas. E, por último, pediu que a disciplina de ensino
religioso, cuja matrícula é facultativa, deve ser voltada para a história e a doutrina das
várias religiões, ensinadas sob uma perspectiva laica. No entanto, no dia 27 de outubro
de 2017, o STF determinou que o Estado laico brasileiro é compatível com um ensino
religioso confessional, vinculado a uma ou várias religiões específicas nas escolas
públicas. Em outras palavras, não há restrição às unidades da Federação ou municípios
que optaram pelo modelo confessional de ensino religioso.

O ensino religioso na cultura escolar brasileira
Conforme argumentam diferentes autores (Cunha 2013; Diniz, Lionço e Carrião,
2010; Fischmann 2009; Cury, 2004), a escola pública deve ser espaço de vigência da
laicidade do Estado, porém, essa relação, como foi demonstrada ao longo da história da

educação brasileira, é bastante complexa e perpassa a construção histórica dos conceitos
de laicidade e secularismo na sociedade.
Laicidade e secularidade são conceitos fundamentais para analisar a relação do
Estado com as religiões no mundo ocidental. Conforme a história política e cultural de
cada país, é possível que uma sociedade seja secular não normativamente laica, em outras
palavras, preveja a separação entre Estado e religiões, ainda que pouco secularizada.
Segundo as pesquisadoras Diniz, Lionço e Carrião (2010) a escola pública é um
dos espaços em que se atualizam as controvérsias sobre a laicidade. O tema do ensino
religioso, tanto em contexto nacional, quanto internacional tem causado intensa discussão
e, por exemplo, basta recordar a lei aprovada na França em 2004, a qual proibiu o porte
de símbolos ou roupas que manifestassem pertencimento religioso nas escolas públicas.
No entanto, para entender como a disciplina de ensino religioso evidencia a
relação entre laicidade e a religião na cultura escolar brasileira temos que nos remeter
também ao estudo da história das disciplinas escolares realizado por André Chervel
(1990), para quem a instituição escolar não é um simples espaço de transmissão de
saberes, mas é capaz de produzir seu próprio saber e as disciplinas escolares são produtos
específicos da escola e colocam em evidência as características do sistema escolar. Ao
considerar a disciplina portadora de uma problemática própria e como uma categoria
historiográfica, afirma que seu estudo precisa dar conta de três problemas: o da gênese
das disciplinas (como a escola age para produzi-las), o da sua função (para que servem
as disciplinas escolares) e do seu funcionamento (como elas agem sobre os alunos)
(CHERVEL, 1990, idem).
Para desenvolver a ideia proposta por Chervel de que a escola por meio da história
das disciplinas, especificamente da disciplina de ensino religioso, constitui um sistema
que cria uma cultura a partir de sua especificidade

recorremos ao conceito de

representações sociais propostos por Roger Chartier, já que para esse autor a
representação só pode ser compreendida a partir das complexas relações dos grupos na
sociedade e a tentativa perene de legitimação de suas respectivas identidades em
desqualificação de outras.
Segundo esse historiador as representações sociais são determinadas pelos
grupos a partir de suas percepções do social, dos seus discursos, os quais produzem

práticas e buscam legitimar ou justificar, para os próprios indivíduos, as suas escolhas e
condutas, ou seja, as representações demandam práticas que resultam na construção de
um mundo social e de uma identidade (CHARTIER, 1991).
Para estudar como se constitui historicamente a relação entre a laicidade e a
religião na cultura escolar brasileira, selecionamos um corpus documental a partir do
seguinte recorte temporal 1996-2017, ou seja, estudaremos documentos produzidos desde
a regulamentação da disciplina pela LDB/1996 até o julgamento pelo STF da Ação Direta
de Inconstitucionalidade (ADI) 4439 em outubro de 2017, sobre a natureza da mesma
disciplina. Esse corpus documental é constituido por legislação e normatização
pedagógica sobre o ensino religioso; documentos judiciais no âmbito federal sobre a
disputa do modelo de ensino religioso (confessional ou supraconfessional) a ser
implantado na escola pública; as produções do Fórum Permanente do Ensino Religioso e
os textos sobre a Base Curricular Comum disponibilizados pelo Ministério da Educação.
Todos esses documentos serão analisados nas perspectivas propostas pela história
nova, a qual considera todo documento como um monumento, nas palavras de Jacques
Le Goff (1990, p.545): “[...] o documento não é qualquer coisa que fica por conta do
passado, é um produto da sociedade que o fabricou segundo as relações de forças que aí
detinham o poder”. Nesse sentido, todo documento é uma montagem, uma construção
social e, portanto, um instrumento de poder, um monumento. Por isso deve ser sempre
analisado a partir das condições em que foi produzido e também das suas
intencionalidades, de modo a desmistificar seu significado aparente.

Perspectivas de análise
Partindo desse posicionamento do STF, afirmamos que a disciplina de ensino
religioso põe em evidência as características da chamada escola laica brasileira, uma vez
que é explicita a problemática da relação entre a religião e a laicidade na cultura escolar.
A escola pública laica brasileira não pode ser compreendida apenas como pressuposto
epistemológico da ausência do religioso na escola (GIUMBELLI, 2008), mas como
produção histórica que se constitui a partir de uma cultura que toma forma escolar própria,
por meio, inclusive, da escolarização do saber religioso.

Referências Bibliográficas
_____. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado Federal,
1988.
Disponível
em:
<http://www.senado.gov.br/atividade/const/con1988/CON1988_15.09.2015/CON1988.
asp>. Acesso em: 10 ago. 2015
_____. Decreto Legislativo nº 698, de 7 de outubro de 2009. Aprova o texto do
acordo entre a República Federativa do Brasil e a Santa Sé relativo ao estatuto jurídico
da Igreja Católica no Brasil, assinado na cidade-estado do Vaticano, em 13 de setembro
de 2008. Diário Oficial da União, Brasília, DF, out.2009.
______. Lei n. 9475, de 22 de julho de 1997. Dá nova redação ao artigo 33 da Lei n.
9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação
Nacional. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/leis/L9475.htm#art1>. Acesso em: 10 ago.
2015.
_____. Lei n.º 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da
educação nacional. Disponível em: <http://ww.planalto.gov.br/ccivial_03/Leis/
L9394.htm>. Acesso em: 10 ago. 2015.
______.Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 4439/DF.
Relator: Ministro Luís Roberto Barroso. Brasília, 02 de agosto de 2010. Disponível em:
<
http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?número=4439&classe
=ADI&origem=AP&recurso=0&tipoJulgamento=M>. Acesso em 10 ago. 2016.
CHATIER, Roger. O mundo como representação. Estudos Avançados. Jan./Abril, v.5,
n.11, p.173-191, 1991.
CHERVEL, A. A história das disciplinas escolares: reflexões sobre um campo de
pesquisa. Teorias e educação, n. 2, 1990.
CUNHA, Luiz Antônio. "AUTONOMIZAÇÃO DO CAMPO EDUCACIONAL: efeitos
do e no ensino religioso." Revista Contemporânea de Educação, v. 1, n. 2, 2011.
Disponível em: https://revistas.ufrj.br/index.php/rce/article/view/1501. Acesso em: 17
jan. 2017.
______.O sistema nacional de educação e o ensino religioso nas escolas públicas.
Educação & Sociedade, Campinas, v. 34, n. 124, p. 925-941, jul.-set. 2013. Disponível
em: <http://www.cedes.unicamp.br>. Acesso em: 15 set. 2015.
CURY, C. R. J. Ensino religioso e escola pública: o curso histórico de uma polêmica
entre a Igreja e o Estado no Brasil. Educação em Revista. Belo Horizonte, n. 17, jun.,
p. 20-37, 1993.

DINIZ, Débora; LIONÇO, Tatiana; CARRIÃO, Vanessa. Laicidade e ensino religioso
no Brasil. Brasília: Unesco, Letras Livres, 2010.
FISCHMANN, Roseli. A proposta de concordata com Santa Sé e o Debate na Câmara
Federal. Educação & Sociedade, Campinas, v. 30, n. 107, p. 563, maio/ago. 2009.
GIUMBELLI, Emerson. Ensino Religioso em Escolas Públicas no Brasil: notas de
pesquisa. Debates do NER, Porto Alegre, v. 2, n. 14, p.50-68, 2008.
LE GOFF, Jacques. Documento/Monumento. In: ROMANO, Ruggiero. Enciclopédia
Einaudi. Memória- História, vol.1. Portugal: Imprensa Nacional – Casa da Moeda,
1984, p.95-106.

REPRESENTAÇÃO DISCURSIVA DO HERÓI EM
POEMA DO MST
Kelly Carolyne Cirqueira Alves
(UNIFESSPA/PDTSA)
kellyalves@unifesspa.edu.br
Hildete Pereira dos Anjos
anjoshildete@unifesspa.edu.br
Resumo:
O trabalho busca problematizar a produção dos sentidos do herói na memória poética grafada
em um poema escrito por trabalhadores rurais, inspirados no assassinato de Oziel Alves Pereira,
jovem liderança camponesa e uma das vítimas do massacre de Eldorado do Carajás, PA. A
memória traumática , marcada pela luta, é transmutada em poesia pelo movimento organizado
dos trabalhadores rurais sem-terra (MST), para quem a poética se coloca como instrumental
para a veiculação dessa memória. A análise se ancora na análise do discurso, a partir dos
conceitos de acontecimento discursivo e memória, de Michel Pêcheux, para analisar como o
discurso poético mobiliza sentidos referentes à liderança, à bravura, ao mesmo tempo em que
evoca elementos da religiosidade católica, ao aproximar as figuras de Oziel e Zumbi dos
Palmares.
Palavras-chave: Poesia; MST; Discurso.

Introdução
Existe, no senso comum, uma concepção naturalizante da língua, em que esta é
entendida como tradução do pensamento. Para os analistas de discurso, no entanto, fazse necessário pensá-la enquanto uma produção discursiva e como uma base material para
a expressão da ideologia, visto que esta se materializa no discurso e o discurso se
materializa na língua. Os discursos, desse ponto de vista, participam da construção da
realidade. Pensar as condições de produção do discurso implica em incluir o contexto
sócio-histórico e ideológico em que foi produzido, já que é um dizer acionado pelas
condições históricas que não estão evocando apenas o que os sujeitos querem dizer, mas
toda uma estrutura discursiva: o que é possível dizer em cada época, através de cada
gênero discursivo, no interior de dadas relações de poder.
Partindo de tais pressupostos, analisamos neste artigo um poema que narra como
mártir e herói Oziel Alves Pereira, uma das vítimas do massacre de Eldorado do Carajás,
no estado do Pará. O poema é aqui entendido como uma narrativa literária que, para além

de trazer o processo histórico, articula questões políticas, sociais, filosóficas e
linguísticas, constituindo-se num modo de conhecer as realidades vivas da luta do MST.
O MST, sigla utilizada como referência ao Movimento dos Trabalhadores SemTerra, foi fundado em 1985 como um movimento social de luta pela posse da terra,
repensando o conceito de propriedade e trazendo o lema da reforma agrária popular. No
estado do Pará, o movimento surge em 1989, fazendo sua primeira ocupação em 1990.
Vale ressaltar que o MST se insere no Pará em um contexto de intenso conflito na região
em decorrência da impalantação de grandes projetos e com o intenso fluxo migratório
impulsionado pela campanha de Fernando Henrique Cardoso. Na visão de Brelaz (2006)
a chegada dos grandes projetos na Amazônia representa o acirramento dos conflitos de
terra no Sudeste do Pará, pois a chegada desses projetos impõe uma nova estrutura sócio
espacial, modificando assim os modos de viver da população e funcionando como polo
de atração de pessoas para as áreas, essa população migrante foi atraída pelo emprego,
pela atividade garimpeira e principalmente pela disponibilidade de terras na região. É
nesse contexto sócio histórico que o MST começa se organizar para atuar na região
mostrando a necessidade de reforma agrária e de melhoria da vida no campo.
Nesse sentido, o MST se constitui como um movimento social de luta e
enfrentamento ao latifúndio e ao grande capital, com vistas a mudanças baseadas na
agricultura familiar e na reforma agrária, utilizando “recursos formais como assembléias,
congressos e reuniões e também outros recursos subjetivos como a vivência cotidiana, a
mística e o discurso político.” (ALVAIDES; SCOPINHO, 2013, p. 290). Nessa
perspectiva, o movimento tenta por diversos mecanismos criar uma consciência e
identidade política para o trabalhador sem-terra como o lema “ocupar, resistir, produzir”.
Os enfrentamentos com o Estado capitalista na luta por reforma agrária são uma das
decorrências desse processo, muitas vezes fazendo vitimas fatais, como foi o caso dos 19
Sem Terra assassinados na Curva do S, em Eldorado de Carajás. A retomada pela via da
literatura dessas situações traumáticas faz parte da elaboração do dsicurso politico e da
produção de uma identidade sem-terra. Assim, personagens como Oziel fazem parte da
memória do grupo, sendo retratado em um contexto literário que se associa a uma
perspectiva popular, evocando a memória de Zumbi dos Palmares. O objetivo deste artigo
é entender como funciona o discurso do herói no poema em questão. Para que tal análise

seja possível, assumimos a análise do discurso de vertente francesa, apropriando-nos dos
conceitos de acontecimento discursivo e memória em Michel Pêcheux (1999).

Os sentidos da luta na poesia do MST
A linguagem que o MST tem construído, através da poesia, pretende difundir
novos valores sociais da vida dos trabalhadores e contribuir para a formação de cada
militante. A linguagem que surge no movimento é construída pela música, pela poesia,
pelo corpo etc. A poesia é uma dentre os vários gêneros que o movimento trabalha como
uma forma de mística, os significados dados aos poemas surgem conforme as
experiências dos sujeitos, que são construídos nas relações sociais. Levar em
consideração esses fatores é fundamental para que se compreenda os traços ideológicos
do movimento e sua percepção de mundo. No livro “Sem Terra com poesia – A arte de
recriar a história”, Caldart nos traz a seguinte reflexão acerca do significado da poesia no
MST:
[...] a poesia dos sem terra pode ser entendida como reflexo das condições
materiais vividas por seus autores dentro da organização do movimento, não
só enquanto sujeitos sociais que se definem na relação de trabalho com a terra,
mas também como conjunto de relações específicas, que não apenas reflete a
luta como também a auxilia e fortalece. (CALDART, 2017, p. 25).

Caldart, nesse trabalho, aborda a arte no movimento por três campos: enquanto
animação (mística), enquanto instrumento pedagógico e também político, pois segundo a
autora, o trabalhador pode se educar no movimento pela arte. No entanto Caldart analisa
o processo de produção dessa poética, não a interpretação dos discursos na poesia do
MST; ela não faz, nesse trabalho, uma análise temática ou mesmo ideológica dos poemas,
mas com a explicitação da própria dimensão simbólica da poética no MST. (CALDART,
2017). Caldart salienta, a respeito de seu trabalho “Nesse âmbito, o que se pretendeu
captar foi o significado do ato de criar poesia dentro do contexto especifico de luta social
que é o MST.” (2017, p.110).
Para Costa (1999), o imaginário pode ser entendido como materialidade e ficção,
significação que os homens conferem ao mundo; para a autora, tanto a música como a
poesia possibilitam aos leitores uma viagem pelo imaginário do grupo social. Nesse

sentido, Costa procura entender a poesia dos trabalhadores como um símbolo do MST:
“[...] a poesia, a música e toda a literatura produzida oralmente é símbolo porque implica
significados manifestos imediatos. Tem um aspecto que nunca é de todo explicado nem
por seus criadores. Sua interpretação ultrapassa os limites de nossa razão [...]” (COSTA,
1999, p. 23). Ainda na visão da autora:
[...] a expressão simbólica da poética oral dos sem-terra mostra como
apreendem a experiência que enfrentam no dia-a-dia, como sujeitos sociais que
improvisam, forjam saídas, ora resistindo, ora se submetendo numa relação
contraditória a qual entendo como experiências de lutas. [...] (COSTA, 1999,
p. 25).

Nessa perspectiva, ao falarmos da poética no movimento pensado a partir da
produção de sentidos, trata-se de um novo espaço de dizer, de uma narrativa outra
enquanto uma manifestação política de resistência na língua.

Discurso e sentido na poesia:
De acordo com Orlandi (2007, p. 18), “na análise de discurso, procura-se
compreender a língua, enquanto trabalho simbólico, parte do trabalho social, geral,
constitutivo do homem e do seu histórico.” Assim sendo, a língua só é língua porque faz
sentido e se inscreve na história; o discurso significa, dado que os discursos se constituem
nos sentidos. Esse será nosso trabalho: acompanhar o entrecruzamento dos sentidos
desses enunciados poéticos e dos modos como vão sendo acionados no texto literário,
levando em conta que não podem deixar de dialogar com suas condições de produção.
As condições de produção, que constituem os discursos, funcionam de acordo
com certos fatores. Um deles é o que chamamos de relação de sentidos.
Segundo essa noção, não há discurso que não se relacione com outro. Em
outras palavras, os sentidos resultam de relações: um discurso aponta para
dizeres futuros. Todo discurso é visto como um estado de um processo
discursivo mais amplo, contínuo. Não há, desse modo, começo absoluto nem
ponto final para o discurso. Um dizer tem relação com outros dizeres
realizados, imaginados ou possíveis. (ORLANDI, 2007, p. 39).

Orlandi (2007) afirma que é preciso remeter às memórias e às circunstâncias em
que o discurso foi produzido, do modo que o sentido não está presente apenas nas palavras
e textos, mas em toda a sua relação com a exterioridade. As condições em que textos e
falas são produzidos não dependem só das condições do sujeito, posto que o sujeito ao

nascer já está imerso na língua e não controla os sentidos nela produzidos. Assim, toda
língua carrega uma memória em seu funcionamento, que independe do sujeito falante.
Segundo Pêcheux, “Memória deve ser entendida aqui não no sentido diretamente
psicologista da "memória individual", mas nos sentidos entrecruzados da memória mítica,
da memória social inscrita em práticas, e da memória construída do historiador.”
(PÊCHEUX, 1999, p. 50). Robin (2016) nos lembra ainda que não são todas as memórias
que são evocadas em todas as circunstâncias: o emergir de certas memórias (que
chamaríamos aqui de subalternizadas) ameaça outras, aquelas que, nas relações de força,
se impuseram como as únicas possíveis; isso remete também às condições de circulação
de um discurso: que parentescos é possível anunciar na formulação poética do lugar de
Zumbi dos Palmares e de Oziel? Nesse acontecimento discursivo, esse lugar se reformula
porque precisa se referir ao contexto atual, diferente daquele onde Zumbi se torna
liderança. Assim, o acontecer do discurso se constitui na relação com as formações
discursivas que fazem sentido em seu tempo e espaço: em sua historicidade.
Pêcheux definiu inicialmente formação discursiva como aquilo que determina o
“que pode e deve ser dito [...] a partir de uma posição dada em uma conjuntura dada”
(PÊCHEUX, 1997, p. 160), mas revisou o conceito posteriormente, tornando-o menos
estruturado ao estabelecer relação com o interdiscurso: a formação discursiva, ao se
constituir, já é atravessada por outras (GADET e HAK, 1997). Parte da constituição
discursiva do poema tem relação com o tipo de narrativa necessária para a produção do
herói; outra parte se organiza em torno dos sentidos das lutas de resistência, encarnadas
aqui em Zumbi dos Palmares.

A produção discursiva do herói na formação discursiva da resistência
No presente trabalho, estamos considerando o poema do MST como pertencente
a uma formação discursiva de resistência, pois o poeta desenvolve enunciados específicos
que fazem sentido dentro da luta social do movimento dos trabalhadores sem terra.
Entendendo, com Pêcheux (1997), que a formação discursiva não é uma estrutura fixa e
se constitui no aravessamento por outras formações, as duas escolhas discursivas afetam
a produção de sentido: produz-se um poema, e não outra elaboração literária; nesse
poema, elabora-se as qualidades de um herói; e, por fim, produz-se uma comparação

entre esse herói em produção com um outro, com um herói da resistência negra, Zumbi
dos Palmares.
Sem entrar, neste artigo, nas especificidades do poema, iniciemos com a
produção discursiva do herói. A narrativa do herói esteve presente no imaginário desde
os primórdios da história humana. A criação do herói nos permite enxergar motivações e
personalidades específicas que situam o homem no mundo. Campbell nos fala do herói
de mil faces:
O herói, que em vida representava a perspectiva dual, ainda é, depois de sua
morte, uma imagem-síntese: tal como Carlos Magno, ele apenas dorme e se
levantará na hora que o destino o determinar, ou está entre nós sob outra forma.
(CAMPBELL, 1949, p. 182)

Para Campbell (1997), a imagem amada, a temida, tende a perpetuar-se virando
ídolo ou tabu. A figura de Oziel Alves que virou um ídolo, um mártir, não poderia se
enquadrar no herói temido, porque sua origem é o povo simples, e ele o representa. O
enunciado

'Salve Oziel Pereira/ Humilde mais lutador', situa o herói numa outra

perspectiva: ser humilde não implica em não lutar, ao contrário do esperado (espreita aqui
um interdiscurso que

localiza os humildes, os pobres, no espaço discursivo da

resignação).
No poema, são mobilizados aspectos do movimento sem terra (MST). Enunciados
como o “ideal trabalhador”, a “determinação do lutar” e “a necessidade de plantar a terra”,
produzem novas idealizações, ressignificando mais uma vez esse lugar do herói. Quando
pensamos em ideal, nos remetemos a um modelo estabelecido, algo que seja então
imaginável, portanto dentro do movimento espera-se um ideal trabalhador que possua a
determinação do lutar, que tenha a necessidade de plantar, de colher, de semear.
O poema apresenta Oziel também como um salvador, ao enunciar: “Salve Oziel
Alves Pereira/Para salvar a nação”. Isso nos leva a pensar a função social do herói no
discurso do MST: a morte de Oziel passou a ser vista no grupo como um sacrifício, o seu
sacrifício serviu de exemplo para o coletivo e principalmente para a juventude, de alguém
que não mediu esforços para lutar, e que possuía então a bravura de um herói.
Isso nos leva à segunda elaboração, aquela que aproxima Oziel e Zumbi como
heróis. O enunciado 'Salve Oziel Alves Pereira, Salve Zumbi do Pará', relocaliza no Pará

e no presente Zumbi dos Palmares, símbolo da memória social da resistência negra à
escravidão. foi um dos líderes do Quilombo dos Palmares uma comunidade livre fundada
por volta de 1517 formada por negros fugitivos de engenhos da capitania de Pernambuco.
Zumbi é considerado um dos grandes líderes de nossa história, um símbolo de resistência
contra a escravidão e destacou-se por ser um grande guerreiro. A memória de Zumbi aqui
é acionada para a reconstrução de um discurso político pautado na liberdade e na
dignidade de um grande líder.Um modelo de trabalhador que seja como Zumbi, heróico,
destemido, sem medo, ameaçador, decidido e guerreiro.]
Gennari (2011), em seu livro “Em busca da Liberdade: Traços da luta escrava no
Brasil” traz a seguinte passagem sobre Zumbi:
A sua coragem e o seu espírito de liderança impressionam também as
autoridades coloniais. Numa crônica encomendada pelo governador Pedro
Almeida, Zumbi é descrito como “negro de singular valor, grande ânimo e
constância rara, cuja capacidade de ação, juízo e fortaleza aos nossos serve de
embaraço e aos seus de exemplo”. (GENNARI, 2011, p. 50).

A morte de Zumbi não irá representar uma derrota para os negros do quilombo,
muito pelo contrário, Zumbi passa a ser uma ideia de liberdade e resistência. O menino
Oziel para a juventude camponesa, também vem representando esse ideário de luta e
resistência, diríamos uma memória em vida, presente no enunciado 'esperança no campo
e na cidade/ és força para nossa união.
As mortes de Oziel e Zumbi são constituídas enquanto um acontecimento
histórico e acontecimento discursivo, apresentando, nessa discursivização, os sentidos de
“força e alento” para aqueles que permanecem vivos. A formação discursiva que sustenta
o herói, no entanto, tem como característica a generalização. Sendo salvador, a produção
de Oziel como herói extrapola o grupo que ele representa e se amplia para “a nação”.
Isso obedece à lógica da produção do herói, que precisa se generalizar para a totalidade:
não se espera que o herói o seja para poucos. Também Zumbi, herói de seu quilombo, se
expande como referência ao longo da história e passa a representar as lutas dos negos
brasileiros contra o escravagismo, e por fim, todas as lutas de todos os negros.
Nesse sentido há um deslocamento da memória de Zumbi no poema, há uma re
interpretação de sua figura, uma construção mística do herói no imaginário do grupo,

através da elaboração poética de um fato dramático. No poema, há uma representação
social de dois heróis, Zumbi como um herói solidificado e Oziel como um mártir para o
movimento sem terra, ambos compõem uma narrativa mística do “drama”. Eles são
figuras fundamentais na produção da narrativa da resistência camponesa e exercem um
enorme fascínio em seua juventude.
Sendo a memória conforme Pêcheux (1999) entrecruzamentos de sentidos, e
conforme Robin () filtrada nas relações de poder, a narrativa em torno da figura de Oziel
transforma o universo do movimento em terreno para a produção dos mitos, ritos e
narrativas relevantes para o grupo, produzindo uma memória de resistência.. Tanto Oziel
quanto Zumbi são paradigmas dos anseios sociais dos grupos oprimidos e através das
narrativas de suas trajetórias de vida, uma cultura historicamente subalternizada se
insurge, se expressa e se revela. O poema garante a imortalidade do menino Oziel garante
pela rememoração e pela recordação; ele é, portanto, uma fonte de identificação
imaginária do grupo, ou melhor, dizendo, fonte de identidade coletiva.
Zumbi dos Palmares se destacou por ser forte, guerreiro e principalmente por sua
personalidade de liderança nas narrativas. Oziel não é descrito de forma muito diferente :
desde cedo sempre esteve no movimento e, aos dezessete anos, se torna líder. Ele é
narrado como possuindo a determinação para lutar, o ideal trabalhador, era um agricultor
mas também “comandante e senhor da guerra”. O texto anuncia que o Zumbi dos
Palmares renasce em Oziel já que possui o mesmo espírito de luta; “Ressurge Zumbi
Valente. Santo Guerreiro Encarnado”.
Pêcheux considera o discurso enquanto estrutura e acontecimento inscrito na
memória.
Tocamos aqui um dos pontos de encontro com a questão da memória como
estruturação de materialidade discursiva complexa, estendida em uma dialética
da repetição e da regularização: a memória discursiva seria aquilo que, face a
um texto que surge como acontecimento a ler [...](PÊCHEUX, 1999, p. 52)

O poema remete a uma memória marcada pela luta e resistência do povo negro
para se reforçar e estabelecer um modelo, ou pelo menos tentar, de como deve ser e se
portar um trabalhador do movimento sem-terra. A comparação de Oziel a Zumbi dos
Palmares tenta romper com um discurso político para o qual que o jovem trabalhador não

deve se insurgir, nem ser liderança; discurso onde há uma disputa de sentidos que são
reconfigurados de modo a reconstruir realidades. “[...] a memória - o interdiscurso, como
definimos na análise do discurso - é o saber discursivo que faz com que, ao falarmos,
nossas palavras façam sentido. Ela se constitui pelo já-dito que possibilita todo o dizer.”
(ORLANDI, 1999, p. 64). No referido poema, aciona-se o discurso de mártir e herói, um
discurso já dito, mas que agora, acionada pelas condições históricas em seu novo
acontecer, assume um caráter politico pensando na formação do sujeito enquanto
militante. Portanto, o discurso é acionado e influenciado pelas suas condições históricas,
remete-se a uma memória de mártir que ajuda na constituição da subjetividade individual
que se constitui na identidade coletiva do movimento sem-terra.

Considerações Finais
Percebemos que a poética aqui tem o poder de mobilizar a sensibilidade e suas
manifestações nas representações e traduções da realidade. Ou seja, os indivíduos não
apenas experimentam as sensações e os sentimentos, mas tem ideias sobre eles e podem
reproduzi-los e transmiti-los como uma forma de conhecimento produzido sobre o
mundo. A arte aqui será esse poderoso mecanismo da memória, produzindo uma poética
de resistência que mantém um papel fundamental no cotidiano. Será utilizado, no poema
em analise, como um instrumento de luta política para a veiculação de uma memória.
A produção de uma literatura popular e engajada tem o papel fundamental de fazer
a história dos grupos subalternizados ser contada (ao tempo em que é “cantada”). Parecenos que pensar a poética do MST implica levar em conta dimensões do discurso
identitário produzido no interior do movimento, evocando as representações que se
constroem na narrativa de seus heróis, como no poema em estudo. A ideia é compreender
os sentidos poéticos que o movimento vem construindo, uma vez que é uma poética que
não se rende a estética que está pré-estabelecida e como contribuem para a constituição
da subjetivação no interior da coletividade, dentro de uma formação discursiva da
resistência.
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Resumo:
Este trabalho buscou analisar a forma como a narrativa do Jornalismo de Dados (JD) constrói
os personagens que dela participam. Entre os casos estudados, estão produções do site da Folha
de S. Paulo durante a Copa do Mundo FIFA de futebol, evento esportivo que, neste ano de 2018,
foi realizado na Rússia. A partir da análise discursiva, observamos como os personagens dessas
produções jornalísticas são retratados e como atuam no acontecimento. Entre os aspectos
notados estão o uso de bases de dados como guia para narrar como estes participam dos fatos e
seus respectivos papéis nos mesmos. A partir delas, as escolhas dos produtores do conteúdo são
determinantes nas percepções a respeito do acontecimento em questão.
Palavras-chave: análise do discurso; jornalismo de dados; personagens.

Introdução
A informação não existe em si, ao contrário do que ocorre com certos objetos da
realidade material – como uma árvore, a chuva etc. – cuja significação depende do olhar
que o homem lança sobre esses objetos, mas sua existência independe disto. Essa
perspectiva destacada pelo linguista Patrick Charaudeau (2010) remete aos modos de
atuação dos veículos de comunicação midiáticos. Para ele, “[...] a informação é pura
enunciação. Ela constrói saber e, como todo saber, depende ao mesmo tempo do campo
de conhecimentos que o circunscreve, da situação de enunciação na qual se insere e do
dispositivo no qual é posta em funcionamento” (CHARAUDEAU, 2010, p. 36).
Com isso, conclui-se que todo discurso é construído de forma intersubjetiva, o que
torna essencial compreendê-lo como histórico e subordinado aos enredos sociais e
culturais. No que se refere ao Jornalismo de Dados (o qual abreviaremos como JD em
algumas passagens deste trabalho), é necessário também considerar os contextos e dar a
devida importância ao fato de que a narrativa em torno de números e bases de dados,
como qualquer elemento discursivo, passa pela construção narrativa e também atua como

um recurso argumentativo. Nessa linha, Chaparro (2003) aborda o uso da estatística como
base argumentativa para afirmação da verdade.
O que está sob ajuizamento, portanto, não é a estatística, mas o uso que dela se
faz como base de razões argumentativas – posto que o dado estatístico é sempre
e fundamentalmente um elemento argumentativo, com uso inevitavelmente
orientado para a movimentação das mentes (CHAPARRO, 2003, s.p.).

Partindo dessas visões, a pesquisa observará a construção discursiva do JD no que
se refere aos modos como elabora o acontecimento. Para isso, utilizará referenciais
teóricos que trabalham com essa linha da abordagem semântica e, como metodologia
principal, a Análise do Discurso, sobretudo no viés de linha francesa. Observaremos as
construções dos enunciados se articulam na configuração dos elementos mencionados. A
análise desses pontos permitirá refletir sobre a forma como o Jornalismo de Dados
constrói os acontecimentos e sua própria linguagem referencial.
Entre os casos analisados, estão produções do site da Folha de S. Paulo durante a
Copa do Mundo de futebol, evento esportivo que, neste ano de 2018, foi realizado na
Rússia. A partir da análise discursiva, observamos como os personagens dessas produções
jornalísticas são retratados e como atuam no acontecimento. Entre os aspectos notados
estão o uso de bases de dados como guia para narrar como estes participam dos fatos e
seus respectivos papéis nos mesmos.

O acontecimento no Jornalismo em Base de Dados
Na linha de pensamento de Charaudeau (2010) citada anteriormente (a qual
considera a informação como pura enunciação), trabalhamos com o aspecto do
acontecimento como visão social do mundo. Para ele, o acontecimento “[...] nunca é
transmitido à instância de recepção em seu estado bruto; para sua significação, depende
do olhar que se estende sobre ele, olhar de um sujeito que o integra num sistema de
pensamento e, assim sendo, o torna inteligível”. Ele ainda acrescenta que
O universo de discurso acha-se, pois, a meio caminho entre um “fora da
linguagem” e o processo linguageiro. Ele abarca os acontecimentos do mundo,
mas estes só ganham sentido por meio de uma estruturação que lhes é conferida
pelo ato de linguagem através de uma tematização. As noções de propósito, de
universo de discurso e de acontecimento estão, pois, intrinsecamente ligadas
(CHARADEAU, 2010, p. 95).

Esse ponto é reforçado pelo contrato midiático, conforme descrito pelo autor
(2010, p. 114), que determina as condições de encenação da informação. Nesse processo,
o dispositivo “[...] não comanda apenas a ordem dos enunciados, mas a própria postura
do leitor”. O autor explica que este se trata do esquema da construção de sentido aplicado
à comunicação midiática, sendo esta realizada segundo o processo de transformação e
transação. Ele descreve o funcionamento do seguinte modo:
O “mundo a descrever” é o lugar onde se encontra o “acontecimento bruto” e
o processo de transformação consiste, para a instância midiática, em fazer
passar o acontecimento de um estado bruto (mas já interpretado), ao estado de
mundo midiático construído, isto é, de “notícia”; isso ocorre sob a dependência
do processo de transação, que consiste, para a instância midiática, em construir
a notícia em função de como ela imagina a instância receptora, a qual, por sua
vez, reinterpreta a notícia à sua maneira.

Essas articulações entre a construção simbólica e do acontecimento serão centrais
nesta pesquisa. A proposta não é focar no JD exclusivamente no seu aspecto tecnológico
de busca de bases e manipulação de softwares para a elaboração de conteúdo, mas como
o uso destes e a dimensão social e simbólica de sua construção discursiva são
determinantes para a representação do acontecimento.
Em relação ao JD, aliás, vale ressaltar que o final da década de 1960 foi
determinante na utilização de bases de dados numéricas na produção noticiosa. Nesse
momento, Philip Meyer, então repórter do Detroit Free Press, ajudou na consolidação do
chamado Jornalismo de Precisão, a partir do qual derivaram as técnicas do Jornalismo
Guiado por Dados, conforme ficou mais conhecido atualmente. Para ele, esse fazer
jornalístico seria uma “volta da força da objetividade” às redações, uma vez que, naquele
momento, o New Journalism possuía grande espaço nos veículos de comunicação. O
repórter, aliás, defendia a cientificidade desse processo ao afirmar que “o novo jornalismo
de precisão é um jornalismo científico. (...) Isso significa tratar o jornalismo como se ele
fosse uma ciência, adotando método científico, objetividade científica e ideais científicos
em todo o processo de comunicação de massa” (MEYER, 2002, p.5)1.
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O autor, portanto, trabalha com a visão mais alinhada à objetividade do JD, ao
contrário do que se pretende adotar nesta pesquisa. Contudo, trata-se de uma bibliografia
importante por se tratar de uma das primeiras tentativas de conceituação e de ter
influenciado consideravelmente os pensamentos e as práticas a respeito dessa técnica.
Outros trabalhos atualizados do autor também foram considerados neste trabalho, uma
vez que ele traz relevantes contribuições sobre essa perspectiva histórica e também as
técnicas utilizadas para elaboração de conteúdos nessa linha. Ele destaca, por exemplo,
os desafios dos profissionais dessa área quando iniciou os trabalhos com o Jornalismo de
Precisão e também daqueles que trabalham atualmente.
Quando a informação era escassa, a maior parte de nossos esforços estavam
voltados à caçar e reunir dados. Agora que a informação é abundante, processála tornou-se mais importante. O processamento acontece em dois níveis: 1)
análise para entender e estruturar um fluxo infinito de dados e 2) apresentação
para fazer com que os dados mais importantes e relevantes cheguem ao
consumidor. Como acontece na ciência, o jornalismo de dados revela seus
métodos e apresenta seus resultados de uma forma que possam ser replicados
(MEYER, 2014, s.p.)

Essas considerações são importantes para compreender o funcionamento da
produção desses conteúdos e como isso influencia nas escolhas da maneira de narrar o
acontecimento. É esse ponto que Bradshaw (2014) destaca como o diferencial do
Jornalismo de Dados (JD) em comparação ao restante do jornalismo. Para ele, o JD reúne
as “[...] novas possibilidades que se abrem quando se combina o tradicional ‘faro
jornalístico’ e a habilidade de contar uma história envolvente com a escala e o alcance
absolutos da informação digital agora disponível”. Ou seja, é a capacidade de buscar e
entender o fluxo de dados e também de como apresentá-los ao consumidor, como
observado na citação de Meyer (2014).
Nessa linha de abordagem contemporânea do Jornalismo de Dados, também
consideramos, entre outros, os trabalhos de Suzana Barbosa (2007), Sandra Crucianelli
(2010), Jonathan Gray (2012) e Paul Bradshaw (2014). Esses autores podem contribuir
por meio de reflexões teóricas e práticas do Jornalismo de Dados. Eles trazem percepções
sobre as ferramentas e técnicas utilizadas pelos jornalistas para busca e filtragem desses
dados para a produção de notícias, a exemplo do que investiga Crucianelli (2010). Assim
como colaboram apontamentos a respeito das transformações do jornalismo digital em

função da utilização das bases de dados, das funcionalidades destas, da organização do
conteúdo e de como os usuários atuam como fontes informativas, como no trabalho de
Barbosa (2007). Também contribuem, entre outros aspectos, para as reflexões a respeito
dos processos de elaboração dos conteúdos do jornalismo de dados, como explorado por
Gray (2012) e Bradshaw (2014).
As temáticas tratadas nessas pesquisas permitem analisar diversas visões dessa
prática, a influência da tecnologia e os outros aspectos apontados. Com esse conjunto de
abordagens, traremos o debate sobre a forma de produzir e a importância de se considerar
o aspecto discursivo na construção do acontecimento.
Com isso, vale destacar, a respeito do debate sobre os produtos da web, dois
condicionantes da relação à linguagem e ao jornalismo: “[...] 1) a complexidade
decorrente do processo interlocutório, aonde uma sucessão de variáveis e variantes vai
ocorrendo ao longo da construção da informação jornalística; 2) a utilização de recursos
de estrutura narrativa que são próprios do jornalismo, como a recorrência a algumas
estratégias narrativas para seu discurso referencial” (SAAD, 2004, p. 311). Consideramos
relevante apontar estes aspectos antes de adentrar nas análises pelo fato de que a
percepção a respeito do acontecimento também se dá nessas dimensões, as quais
envolvem tal complexidade do processo interlocutório – buscamos tratar algumas das
variáveis e variantes – e também os recursos de estrutura narrativa utilizados na
disponibilização do conteúdo, a respeito dos quais também apontamos algumas
percepções.
Após essas considerações, analisaremos o funcionamento do JD por meio da
contribuição dos autores citados em colaboração com teorias que tratam da construção
simbólica do discurso jornalístico, como destacado anteriormente. A hipótese é de que
JD se utiliza de uma linguagem semelhante à escrita histórica, que se constrói como uma
narrativa referencial. Com base nos dados, ele reforça a veracidade do acontecimento, dá
valores a ele (como a negativização ou afirmação de algo) e faz previsões de
desdobramentos. Dessa forma, ele reconstrói o acontecimento. Ele não aprofunda um fato
já existente – função que muitas vezes lhe é atribuída –, mas cria novos a partir das
análises dos dados e formas de narrar o acontecimento.

A Copa do Mundo e seus personagens pelo Jornalismo de Dados
Para analisar a construção do acontecimento no JD, com foco nos papéis dos
personagens envolvidos, selecionamos os conteúdos publicados pelo site a Folha de S.
Paulo a respeito da Copa do Mundo FIFA de futebol. O evento foi realizado na Rússia
neste ano de 2018, entre os dias 14 de junho e 15 de julho. Traremos alguns dos materiais
coletados para observar alguns dos meios de elaboração e seus efeitos.
Nesse aspecto, como afirma Charaudeau (2010, p.131), o espaço social depende,
para sua significação, “[...] do olhar lançado sobre ele pelos diferentes atores sociais,
através dos discursos que produzem para tentar torna-lo inteligível”. Ele exemplifica
abordando que “[...] mortos são mortos, mas para que signifiquem ‘genocídio’,
‘purificação étnica’, ‘solução final’, ‘vítimas do destino’, é preciso que se insiram em
discursos de inteligibilidade do mundo que apontam para sistemas de valores que
caracterizam os grupos sociais”.
Inicialmente, destacamos dois tipos de composição. A primeira disponibiliza os
dados para que o receptor selecione aqueles que deseja se aprofundar. Esse é o caso de
produções como “Jogos em gráficos” (fornece a posse de bola, posição média, chutes a
gol e outros dados de todas as partidas) e “Raio-x das seleções da Copa” (reúne estatísticas
dos 736 jogadores e das 32 seleções, com dados de defesa, ataque, distribuição e
disciplina)2. No aspecto da construção do acontecimento, a disponibilização do conteúdo
permite que o receptor também se torne um produtor, buscando as informações que lhe
interessam naquele momento. A partir de sua seleção, poderá concluir diversos aspectos
trazidos pelos dados, como a eficiência de determinada seleção ou jogador (a partir de
números como gols marcados e sofridos, assistências, posse de bola etc.), o que também
é um elemento que dará visões sobre o evento (como projeções sobre as chances de vencer
determinada partida ou conquistar o campeonato, de um jogador se tornar o artilheiro
etc.). É válido destacar que, mesmo nessas elaborações que disponibilizam dados para
consulta, o produtor do conteúdo também possui papel nas construções de sentido. Isso
porque, a partir de uma base de dados maior, ele seleciona aqueles que julga mais

2

Disponíveis em https://www1.folha.uol.com.br/especial/2018/copa-do-mundo. Acesso em 23 de outubro
de 2018

pertinentes, elabora agrupamentos e também participa na escolha da disposição destes,
por exemplo, em gráficos ou outras formas de visualização. Para demonstrar um dos
materiais analisados, abaixo é possível observar os dados do atleta Philippe Coutinho, da
Seleção Brasileira, durante o torneio. Na imagem, constam dados pessoais (nascimento,
peso, altura etc.) e de distribuição em campo, mas também trazem outros aspectos como
números de ataque e defesa na sequência.

Figura 1

.

Fonte: Folha de S. Paulo (s.d.)

Outro tipo de composição analisado faz parte dos materiais de notícias,
reportagens e colunas de opinião. Nestas, os dados aparecem interpretados ao longo dos
textos. A título de organização, agrupamos os conteúdos entre aqueles que abordam o (1)
acontecimento dentro da história (com dados de recordes anteriores e também os feitos
atuais que entram para a história) e aqueles que mostram o (2) desenvolvimento do
acontecimento naquele momento (traz os dados de momento e suas projeções). Para
exemplificar o primeiro grupo, trazemos a notícia “Europa dispara à frente da América

do Sul em títulos de Copa do Mundo”3. No segundo grupo, analisamos “Finalistas, França
prioriza toque, e Croácia faz aposta nos cruzamentos”4. Ambas de 15 de julho, data da
final do torneio.
A notícia que aborda a quantidade de títulos coloca como personagens em disputa
os continentes da Europa e América do Sul. A narrativa é elaborada em torno dessa
concorrência história entre ambos e sugere uma disparada dos europeus na hegemonia do
torneio. Afirma a Folha: “Com o bicampeonato francês conquistado neste domingo, a
Europa disparou à frente da América do Sul em títulos de Copa do Mundo e já acumula
12 títulos, ante 9 dos americanos. Historicamente, o duelo sempre foi muito equilibrado”.
Também traz um gráfico que demonstra essa alternância nos títulos – quando um
continente passava a frente, logo o outro se igualava – e a distância agora imposta pela
Europa com o título francês. Todo o restante da matéria narra como ocorreu esse
equilíbrio ao longo da história e quando isso mudou, com os títulos da Espanha em 2010
(na África do Sul), seguido pelo da Alemanha em 2014 (no Brasil) e pelo da França em
2018 (na Rússia). Como observado na citação de Charaudeau no início deste tópico, as
significações dependem do olhar lançado por meio dos discursos. Com isso, a utilização
de termos como “dispara à frente” para caracterizar os dados é uma forma de construir o
acontecimento e o papel dos personagens em questão. A percepção transmitida por meio
dessa enunciação é a de supremacia da Europa sobre a América do Sul, o que permite ao
receptor fazer novas inferências a respeito, como os motivos para essa hegemonia e a
qualidade das seleções dos respectivos continentes.

Figura 2
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Fonte: Folha de S. Paulo (15 de julho de 2018)

Já a segunda notícia, publicada antes da partida final, aborda os estilos de jogo das
duas seleções que disputariam o título. Os dados levantados buscam realizar projeções a
respeito de como a partida deveria se desenrolar. Para isso, analisam as construções das
jogadas dos times em todos os respectivos jogos disputados por eles ao longo da Copa do
Mundo e também as funções e papéis dos principais jogadores. Como ponto inicial, a
Folha afirma que “analisou como nasceram as 99 finalizações da Croácia e as 74 dos
franceses no torneio” e aponta que “a Croácia vai mais por cruzamentos e depende de um
passe do meia Modric. A França busca mais os toques de bola e espera uma finalização
do atacante Griezmann”.
Ao longo do conteúdo, a matéria aponta que essa deve ser a tendência da partida
– Croácia com mais cruzamentos, e a França com posse de bola – e fazem comparações
entre as duas equipes nesses quesitos. Por exemplo, apontam que os croatas fizeram esse
tipo de jogada em 10% dos seus passes ofensivos, quase o dobro que os franceses.
Enquanto isso, afirmam que “a França deve tocar mais a bola antes de conseguir uma
finalização. Eles dão em média nove passes antes da conclusão ou da chegada à área rival.
Os croatas, sete”. Para reforçar a tese defendida, citam um lance representativo de cada
seleção. A respeito da Croácia, recordam o primeiro dos dois gols da semifinal contra a
Inglaterra, quando marcaram de cabeça a partir de um cruzamento do lado direito do
ataque. Para ilustrar o estilo francês, lembram da partida das oitavas de final contra a
Argentina. Eles apontam que “mesmo atrás do placar [2 a 1 para os argentinos], os
europeus tiveram a paciência para trocar 16 passes antes da finalização do lateral Pavard,
que empatou o jogo”.

Tais levantamentos e interpretações ajudam a construir o acontecimento a partir
das projeções e expectativas que trazem sobre o desenrolar do fato. No que se refere aos
modos de elaboração dessa narrativa, destaca-se que a base de medida usada para apontar
a relevância do dado é o personagem (seleção) adversário. Ou seja, para afirmar que a
Croácia possui como característica a chamada bola aérea, trazem os dados franceses (que
cruzaram quase metade, portanto um número inferior), e não de outras equipes ou a média
geral da competição. O mesmo recurso é utilizado para ilustrar o modo de jogo francês.
É importante salientar, contudo, que há algum erro de informação ou nesse modo de
trabalhar os dados. Mas de observar as influências de sentido nas diversas maneiras de
construir o acontecimento. Nesse modo de enunciar, acentua-se o papel de adversários e
também as divergências no modo de jogo entre as seleções.
A notícia também traz mais alguns dados que apontam os principais jogadores das
equipes. Entre os croatas, destacam o meia Modric, o qual “deu o passe para 20% de todas
as finalizações da sua equipe até agora. O segundo foi o também meio-campista Rakitic,
com 12%”. Enquanto isso, o passador mais importante para a França foi o atacante
Mbappé, responsável por 17% dos passes que resultaram em conclusão. Já para apontar
o destaque entre os jogadores adversários, usam o critério do número de finalizações.
Segundo a publicação, o atacante Griezmann foi responsável por 27% delas, marcando
três gols, o mesmo número de Mbappé. Já o segundo em quantidade de finalizações era
o atacante Giroud, com 18% e nenhum gol. Para a Croácia, o primeiro nesse critério eram
Perisic (20%), Rakitic e Rebic (12% cada). Com isso, nota-se que utilizam, assim como
nos dados sobre estilo de jogo, a comparação entre as duas seleções nos critérios
utilizados, mas agora também fazem comparações entre os jogadores das próprias
equipes. Este modo permite criar pesos para os personagens (jogadores) da partida. Assim
como mencionado na análise dos conteúdos que disponibilizam bases de dados para que
o receptor consulte aqueles que deseja consultar (a exemplo do “Raio-x das seleções da
Copa”), o produtor do conteúdo seleciona, a partir de uma base de dados maior, aqueles
que julga mais pertinentes e elabora agrupamentos. Esses fatores demonstram que o
produtor também possui papel nas construções de sentido e direcionamentos da percepção
sobre o acontecimento. Poderiam apontar, por exemplo, que Griezmann finalizou mais
vezes, mas que Mbappé foi mais eficiente, já que fez a mesma quantidade de gols com

menos finalizações5. Não se trata de uma informação equivocava por parte da notícia,
uma vez que a capacidade de finalizar mais vezes também é um mérito do atleta. O que
desejamos apontar é a relevância das escolhas do produtor na construção do papel dos
personagens. O mesmo vale para a determinação do critério para selecionar o destaque
croata (o passe) e o francês (a finalização). Essas seleções também influenciam no
acontecimento, pois dados diferentes poderiam trazer outros atletas como destaques
individuais.

Considerações
No início do trabalho, buscamos destacar, a partir de citação de Charadeau (2010,
p. 36), que “a informação é pura enunciação. Ela constrói saber e, como todo saber,
depende ao mesmo tempo do campo de conhecimentos que o circunscreve, da situação
de enunciação na qual se insere e do dispositivo no qual é posta em funcionamento”. Por
meio das análises, buscamos apontar diferentes modos dessa percepção a respeito da
informação.
As duas maneiras de composição analisadas – por meio da disponibilização de
certa quantidade de dados e gráficos para que o usuário selecione o que lhe interessar e
aquelas dispostas em notícias, reportagens e colunas – demonstraram as diferenciações
entre os modos de disposição das informações, mas também ficaram nítidas em ambas a
importância do produtor e das circunstâncias de enunciação na construção do
acontecimento e de seus personagens.
Adentrando nas notícias selecionadas, também foi possível observar como essas
seleções são determinantes. As bases de medidas, as comparações e outros recursos
analisados puderam salientar como é possível construir diversas percepções e sentidos
por meio dessas escolhas.
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Resumo:
Esta pesquisa parte do intento de investigar o fenômeno político de integração regional sulamericana. O fenômeno da integração ganha fôlego na agenda da política externa dos países
sul-americanos, devido ao movimento de ascensão de governos de esquerda e centro-esquerda
(LIMA; HIRST 2006) na América do Sul no começo do século XXI, em virtude de uma
“solidariedade regional” e uma noção de desenvolvimento atrelada ao compartilhamento de
custos e projetos, na qual foram executadas e formuladas uma série de políticas públicas e
instituições como a UNASUL, MERCOSUL e UNILA. Nosso foco, na grande gama de
possibilidades de approaches ao tema, é o de estudar a política de integração políticoeconômica-cultural sul-americana no tocante a sua discursividade. Delimitamos, como corpus a
ser analisado neste trabalho, os discursos proferidos pela delegação brasileira nas plenárias
anuais da Comissão Geral da Organização dos Estados Americanos (OEA), com o objetivo de
investigar a atuação do Brasil durante o período de 2000 a 2018. À luz da materialidade
discursiva e compreendendo o Estado brasileiro como ator protagonista, observa-se o movimento
político de união entre países vizinhos como uma ação de resistência quanto ao alinhamento ao
eixo da política externa norte-americana (LIMA, 2005). Parte-se da compreensão do processo
de integração sul-americana, enquanto uma complexidade composta por leis, instituições,
políticas públicas, discursos, práticas, ditos e não ditos Cabe, a partir daí, em uma perspectiva
da análise do discurso de linha francesa, descrever/interpretar simultaneamente os campos de
memória suscitados pelos enunciados que retomam os temas supracitados – constituintes da
integração regional –, acompanhando o processo discursivo da mobilização e elaboração dos
elementos enunciativos em sua historicidade. Damos ao corpus o tratamento de arquivo, ao
incidir sobre ele o método arqueológico (FOUCAULT, 1969), que visa articular aspectos
históricos, sociais, linguísticos e estruturais intrínsecos a esses enunciados.
Palavras-chave: Integração sul-americana; Regularidades discursivas; Política externa.

Introdução
A pesquisa que segue em desenvolvimento, possui como objeto a integração
regional da América do Sul na perspectiva da política externa brasileira, partindo de uma
abordagem teórico-metodológica da Análise do Discurso. Para tal, destaca-se enquanto
nosso corpus os discursos proferidos pela delegação brasileira, no período de 2000 a
2018, nas sessões ordinárias anuais da Organização dos Estados Americanos.
Tal recorte temporal justifica-se pela confluência de processos integracionistas,
sendo percebido pela literatura enquanto uma quadra de institucionalização e formulação

de políticas públicas com viés de regionalização, como parte de um movimento mais
amplo1 de criação de blocos econômicos e organismos multilaterais regionais. Neste
cenário, o regionalismo passa a ser entendido como central não apenas na política externa
brasileira, mas na agenda dos mais variados organismos, Estados e entidades de caráter
internacional2. Além disto, esta conjuntura mostra-se pertinente como marco de um
ambiente de maior convergência de interesses, por consequência de resultados dos
processos políticos internos dos países sul-americanos3.
Em leituras como a de Louise Fawcett, o movimento de união e integração dos
países da região sul da América é compreendido como um projeto de resistência4, na
percepção de que aparece face a outra configuração possível de organização econômica
e política largamente adotada anteriormente, onde se institui o "irmão do Norte", Estados
Unidos, enquanto um parceiro bilateral privilegiado e favorável ao desenvolvimento
econômico

dos

países

considerados

subdesenvolvidos5,

dependentes6

e/ou

acondicionados a um contexto capitalismo tardio7, apontado como uma melhor escolha
aos interesses do país. O debate instaurado no tocante a esta escolha estratégica baseia-se
na interpretação de que, ao buscar os EUA como um parceiro de cooperação, escolhe-se
os ganhos imediatos em detrimento dos projetos de longo prazo para o desenvolvimento
nacional8. Aliado a isto, destaca-se ainda à desconfiança que se tem deste parceiro

1

FAWCETT, Louise. Regionalism in historical perspective. In FAWCETT, Louise. HURRELL, Andrew.
Regionalism in World Politics: Regional Organization and International Order. Oxford/New York: Oxford
University Press, 1995.
2
OLIVEIRA, Jéssica da Silva. The place of the Region in IR. Revista Contexto Internacional v. 39, n. 1,
Jan/Abr 2017.
3
A respeito, ver: SANTOS, Fabiano. Integração regional e as eleições presidenciais de 2006 no Brasil.
Análise de Conjuntura, Rio de Janeiro, n. 2, fev 2006. Ver também, ONUKI, Janina. OLIVEIRA, Amâncio
Jorge. Eleições, política externa e integração regional. Curitiba: Revista de Sociologia Política, n. 27, nov.
2006. p. 145-155.
4
“a resistência se dá necessariamente, onde há poder, porque ela é inseparável das relações de poder, assim,
tanto a resistência funda as relações de poder, quanto ela é, às vezes, o resultado dessas relações; na medida
em que as relações de poder estão em todo lugar, a resistência é a possibilidade de criar espaços de lutas e
agenciar possibilidades de transformação em toda parte” (REVEL, 2005, p. 74.)
5
FURTADO, Celso. A Hegemonia dos Estados Unidos e o Subdesenvolvimento da América Latina. Rio
de Janeiro: Civilização Brasileira, 1973.
6
PREBISCH, Raul. O Desenvolvimento Econômico da América Latina e seus Principais Problemas. Rio
de Janeiro: Revista Brasileira de Economia, v. 3, n. 3. 1949.
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CARDOSO DE MELLO, João Manuel. O capitalismo tardio: contribuição à revisão crítica da formação
e do desenvolvimento da economia brasileira. 4 ed. São Paulo: Editora Brasiliense, 1986.
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SAMPAIO JR. Plínio de Arruda. Entre a nação e a barbárie: os dilemas do capitalismo dependente em
Caio Prado, Florestan Fernandes e Celso Furtado. Petrópolis: Vozes,1999. p.15-60.

econômico, o qual historicamente operou intervenções políticas em governos da região9,
criando desestabilização em democracias sul-americanas com vistas a seus próprios
interesses econômicos e geopolíticos. Assim, a seleção do corpus específico deste
trabalho justifica-se através do entendimento de que a OEA se constitui enquanto um
fórum privilegiado, devido à presença dos Estados Unidos, considerando as leituras já
existentes e os significados atribuídos a este ator, além dos campos de memória que são
atrelados às ações presentes do governo norte-americano.
Considerando esta perspectiva, acerca de regionalização, América do Sul e
Estados Unidos, cabe nesta pesquisa encaminhar uma análise dos pronunciamentos a
respeito da integração regional, no intento de identificar as narrativas mobilizadas pelo
discurso brasileiro a respeito de todos estes elementos, bem como seus campos de
memória. Seguindo as delimitações do recorte temporal e institucional destas formações
discursivas que resultam, especificamente, sob a atuação brasileira, nos anos
compreendidos entre 2000 e 2018, na OEA. Nos interessa aqui, analisar e evidenciar
como o discurso, inserido na integração, é formulado pelo governo brasileiro na
plataforma da Organização dos Estados Americanos.
Para tanto, observamos a categoria de enunciados dentro do corpus,
compreendidos como mobilizadores de campos de memória distintos, que entrecruzamse no discurso político e na atuação da integração, no esforço de constituí-la enquanto
verdade. Para isso, realizaremos um gesto de descrição/interpretação, no sentido de
evidenciar: campos de memória suscitados por estes enunciados, regularidades e
irregularidades discursivas e a atuação do fenômeno da integração regional na ordem do
discurso; além de registrar o processo discursivo da mobilização e elaboração dos
elementos enunciativos que operam no sentido de constituir a integração regional
enquanto verdade em sua historicidade.
O objetivo primordial é entender como o discurso brasileiro sobre a integração
regional é mobilizado neste corpus, perseguindo os objetivos específicos de evidenciar a

9

As ações norte-americanas, no tocante a relação com os países sul-americanos, mais exploradas e
comprovadas, são ligadas aos processos de intervenções militares nos regimes democráticos da região, que
culminaram em um longo período de ditadura civil-militar. No caso brasileiro ver: FICO, Carlos. O Grande
Irmão: da Operação Brother Sam aos anos de chumbo. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2008.

possível existência de uma identidade sul-americana forjada nesse processo e
compreender como o eventual antagonismo norte-americano perpassa – ou não – o
discurso em tela. Não obstante as delimitações metodológicas assumidas, a pesquisa em
desenvolvimento poderá expandir seu escopo de análise, conforme julgado necessário,
para além do corpus, com vistas a proporcionar uma compreensão do que há de
interdiscursivo nos discursos destacados, remetendo ao questionamento “porque este
enunciado e não outro em seu lugar?”, procurando, assim, uma leitura dos ditos e não
ditos.
Como mencionado, há neste trabalho a percepção de que o processo de integração
sul-americana, em sua fase mais institucionalizada, configura-se enquanto um complexo
de leis, instituições, discursos e práticas. Isto significa que o discurso brasileiro não
concerne apenas à política externa do Estado, mas é um dos elementos que compõem a
rede complexa e heterogênea de integração regional da América do Sul.
Este trabalho segue a trajetória de uma gama de estudos que adotam a perspectiva
da análise de discurso para compreender fenômenos internacionais, em especial
fenômenos relacionados à política externa e integração regional. Dentre eles, podemos
destacar as pesquisas de Henrik Larson (1997), com o estudo das formações discursivas
acerca da União Europeia (UE) articuladas por França, Inglaterra e Alemanha, presente
na obra “Foreign policy and Discourse Analysis”, assim como em capítulo no livro
organizado por Catarina Carta e Jean-Frédéric Morin, “EU Foreign Policy through the
Lens of Discourse analysis: Making Sense of Diversity”, publicado em 2013, o qual reúne
leituras de análise de discurso de diversas correntes teóricas versando sobre a UE. Em
linha similar, destacamos ainda os estudos de Ole Wæver (2002), "European integration
and national identity: the challenge of the Nordic States"10, ressaltando o papel da
constituição de uma identidade regional a partir do discurso. Também podemos destacar
o trabalho de Erica Resende (2009) “Americanidade, puritanismo e política externa: a
(re)produção da ideologia puritana e a construção da identidade nacional nas práticas
discursivas de política externa norte-americana”, um estudo de caso inserido no âmbito
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WÆVER, Ole. Identity, communities and foreign policy: discourse analysis as foreign policy theory. In:
HANSEN, Lene; WÆVER, Ole (Eds.). European integration and national identity: the challenge of the
Nordic States. London: Routledge, 2002.

da APE. Além daqueles relativos a outra subárea das RI, denominada de Estudos de Paz
e Segurança, destacando-se as pesquisas de Lene Hansen (2006), "Security as practice:
discourse analysis and the Bosnian War", bem como de Amir Lupovici (2016), "The
power of deterrence: emotions identity and American and Israeli wars of Resolve", com
o conceito de speech act.
Na linha dos estudos discursivos acerca da integração dos países sul-americanos,
temos o trabalho de Maria Cândido Flores (2002), “A árdua jornada de Iguaçu a Ouro
Preto: o Mercosul nos discursos do governo brasileiro (1985-1994)", no qual a autora
analisa as formações discursivas sobre o Mercosul nas gestões de José Sarney, Collor de
Mello e Itamar Franco. Destaque-se ainda a dissertação de Maria Isabel Meunier Ferraz
(2012), “Construindo a América do Sul: identidades e interesses na formação discursiva
da Unasul”, e o trabalho de Thiago Gehre Galvão (2012), “América do Sul: construção
pela reinvenção (2000-2008)”, onde podemos encontrar importantes subsídios para nossa
investigação. Devemos considerar também as pesquisas que mais se aproximam à
perspectiva adotada neste trabalho, como o de Samir Perrone Miranda (2013) “A
integração da América do Sul no discurso da política externa brasileira (1992-2010)” e
Ronaldo Vieira (2010), “Foucault em Casa: aspectos discursivos da construção da
Comunidade Sul-Americana de Nações (2004 – 2006)”.

Método
Em “Arqueologia do Saber”, Michel Foucault opera o movimento de descrição
dos caminhos traçados pela forma arquegenealógica de análise do discurso, desde as
formações discursivas, passando pelos termos, estratégias e desenvolvimento de
conceitos cruciais, como enunciado, arquivo, acúmulo, raridade, exterioridade e a priori
histórico. Nele, sua definição de enunciado11 ao revés de “uma unidade de tipo linguístico
(superior a palavra e inferior ao texto)”12 confere uma “função enunciativa” que não dá
“sentido” às unidades, da mesma forma da língua enquanto conjunto de signos, mas, as
coloca em relação com um campo de objetos; em vez de lhe conferir sujeito, abre-lhes

O enunciado não é uma frase e se difere de uma “enunciação”, o enunciado é tido como aquilo que é
passível de repetibilidade.
12
FOUCAULT, 1986, p. 121
11

um conjunto de posições, subjetivas possíveis; em vez de lhes fixar limites, coloca-as em
um domínio de coordenação e de coexistência; em vez de lhes determinar a identidade,
aloja-as em um espaço , que são consideradas utilizadas e repetidas13
Esta categorização e perspectiva permite que “o domínio enunciativo não tome
como referência nem um sujeito individual, nem alguma coisa semelhante a uma
consciência coletiva, nem uma subjetividade transcendental”14, pois não se trata de
escrever a respeito “[d]a história de uma consciência individual e anônima, de um
projeto, um sistema de intenções, de um conjunto de metas”15 , neste trabalho partiremos
do pressuposto de que a delegação brasileira é um sujeito social e não empírico, sendo
considerada necessariamente "no jogo de uma exterioridade”16, o que nos permite
observar a narrativa da integração regional para além do desejo de descobrir os anseios e
objetivos pragmáticos dos sujeitos que ocupavam os cargos de representação do governo
brasileiro no período estudado, para além de determinado presidente, determinado grupo
econômico ou ministro de relações exteriores17, estuda-se a relação social e histórica
desses enunciados, como já mencionado o que há nele de materialidade histórica e
linguística.
“Descrever um conjunto de enunciados, não como a totalidade fechada e
pletórica de uma significação, mas como figura lacunar e retalhada; descrever
um conjunto de enunciados, não em referência a interioridade da intenção, de
um pensamento ou de um sujeito, mas segundo a dispersão de uma
exterioridade; descrever um conjunto de enunciados para aí reencontrar não o
momento ou a marca de origem, mas sim as formas específicas de um acúmulo,
não é certamente revelar uma interpretação, descobrir um fundamento, liberar
atos constituintes; nem tampouco, decidir sobre uma racionalidade ou
percorrer uma teleologia. É estabelecer o que eu chamaria, de bom grado, uma
positividade.” (FOUCAULT, 1986, p.141. Grifo nosso)

Em todo corpus destacado para análise, em uma perspectiva arqueológica, existe
uma positividade18, sendo esta atrelada ao conceito de arquivo, perpassando a ideia de

13

Ibidem, p. 121
Ibidem, p. 138
15
Ibidem, p. 138
16
Ibidem, p. 139
17
Não faz parte dos objetivos dessa pesquisa descobrir uma suposta “verdade” ou “desejo obscuro”
individual por trás dos sujeitos que ocupam os órgãos de representação do Estado brasileiro, seja os
destacados para a delegação da OEA em cada ano respectivo, seja o anseio do executivo eleito.
18
Tal positividade trata-se das condições de existência e emergência do discurso e a identificação das
mesmas, existentes em todos os enunciados e especialmente nos políticos: “Cet exemple, si long, pour une
14

práticas discursivas19. Isso ocorre durante a análise dos discursos selecionados para
estudo neste trabalho, nele iremos nos deparar com

“sistemas que instauram os

enunciados como acontecimentos (tendo suas condições e seu domínio de aparecimento)
e coisas (compreendendo sua possibilidade e seu campo de utilização)”20, estes sistemas
(acontecimentos e coisas) serão designados como arquivo. Assim, daremos ao corpus o
entendimento e o tratamento de arquivo21. Isto significa que os discursos proferidos pela
delegação brasileira, na OEA, com o recorte temporal de 2000 a 2018, são entendidos
enquanto possuidores de regras anônimas que, em alguma medida, instituem uma
repetibilidade de determinadas pautas e agendas, ao mesmo tempo em que opera uma
exclusão de outras. Isso nos direciona à pergunta foucaultiana “porque este enunciado e

chose seulement mais à laquelle je tiens: vous montrer en quoi ce que j’essaie de faire apparaître par mon
analyse – la positivité des discours, leurs conditions d’existence, les systèmes qui régissent leur émergence,
leur fonctionnement et leurs transformations – peut concerner la pratique politique. Vous montrer ce que
cette pratique peut en faire. Vous convaincre qu’en esquissant cette théorie du discours scientifique, en le
faisant apparaître comme un ensemble des pratiques réglées s’articulant d’une façon analysable sur d’autres
pratiques, je ne m’amuse pas simplement à rendre le jeu plus compliqué pour certaines âmes un peu vives;
j’essaie de définir en quoi, dans quelle mesure, à quel niveau les discours, et singulièrement les discours
scientifiques, peuvent être objets d’une pratique politique, et dans quel système de dépendance ils peuvent
se trouver par rapport à elle (FOUCAULT, 1968, p. 720).
19
“No caso em que se puder descrever, entre um certo número de enunciados, semelhante sistema de
dispersão, e no caso em que entre os objetos, os tipos de enunciação, os conceitos, as escolhas temáticas,
se puder definir uma regularidade (uma ordem, correlações, posições e funcionamentos, transformações),
diremos, por convenção, que se trata de uma formação discursiva [...].” (FOUCAULT, 1986. p.43), sendo
assim “o que se descreveu sob o nome formação discursiva constitui, em sentido estrito, grupos de
enunciados, isto é, conjuntos de performances verbais que não estão ligadas entre si, no nível das frases,
por laços gramaticais (sintáticos ou semânticos); que não estão ligados entre si, no nível das proposições,
por laços lógicos (de coerência formal ou encadeamentos conceituais); que tampouco estão ligados, no
nível das formulações, por laços psicológicos (seja a identidade das formas de consciência, a constância
das mentalidades, ou a repetição de um projeto); mas que estão ligados no nível dos enunciados. Isso supõe
que se possa definir o regime geral a que obedecem seus objetos, a forma de dispersão que reparte
regularmente aquilo de que falam, o sistema de seus referenciais; que se defina o regime geral ao qual
obedecem os diferentes modos de enunciação, a distribuição possível das posições subjetivas e o sistema
que os define e os prescreve; que se defina o regime comum a todos os seus domínios associados, as formas
de sucessão, de simultaneidade, de repetição de que todos são suscetíveis, e o sistema que liga, entre si,
todos esses campos de coexistência; que se possa, enfim, definir o regime geral a que está submetido o
status desses enunciados, a maneira pela qual são institucionalizados, recebidos, empregados, reutilizados,
combinados entre si, o modo segundo o qual se tornam objetos de apropriação, instrumentos para o desejo
ou interesse, elementos para uma estratégia (FOUCAULT,1986. p. 130-131). A respeito de formação
discursiva ver: COURTINE, Jean-Jacques. El concepto de formación discursiva. In: BARONAS, Roberto
Leiser (org.). Análise do Discurso: apontamentos para uma história da noção-conceito de formação
discursiva. São Paulo: Pedro & João Editores, 2007.
20
FOUCAULT, 1986, p. 146
21
Arquivo: “a lei do que pode ser dito, o sistema que rege o aparecimento dos enunciados como
acontecimentos singulares” (Ibidem, p. 147)

não outro em seu lugar?”22, para questionar as condições de produção de tais regras e sua
constituição nas redes de poder.
Foucault aponta que “é preciso pensar os problemas políticos dos intelectuais não
em termos de ‘ciência/ideologia’, mas em termos de ‘verdade/poder’”23, pois, para ele, o
processo que interessava era o de observação atenta aos saberes constituídos que agem
para instituir poderes, sustentando a criação de dispositivos, instituições, leis, práticas,
ações e enunciados, não o de descobrimento do que era verdade (ciência) e o que era
aparência (ideologia). Considerando isto, não pretendemos apontar somente para uma
caráter “ideológico” da integração sul-americana, uma pauta recorrente no debate
político24 e acadêmico que resumiu o entendimento do processo de integração à
conformação simplista de: socialismo, bolivarianismo e populismo. Assumindo que havia
capacidade explicativa do fenômeno no ato de enquadrá-lo e justificá-lo em uma
determinada corrente política, associada a conceitos de partidos e/ou presidentes
específicos, ato este que ignora a complexidade do objeto estudado.
“Aparece, assim, o projeto de uma descrição dos acontecimentos discursivos como horizonte para a busca
das unidades que aí se formam. Essa descrição distingue facilmente da análise da língua. Certamente só
poderíamos estabelecer um sistema linguístico (se não o construirmos artificialmente) utilizando um corpo
de enunciados ou uma coleção de fatos de discurso: mas trata-se, então, de definir, a partir desse conjunto
que tem valor de amostra, regras que permitam construir eventualmente outros enunciados diferentes
daqueles: mesmo que tenha desaparecido há muito tempo, mesmo que ninguém a fale mais e que tenha sido
restaurada a partir de raros fragmentos, uma língua constitui sempre um sistema para enunciados possíveis
– um conjunto finito de regras que autoriza um número infinito de desempenhos. O campo dos
acontecimentos discursivos, em compensação, é o conjunto sempre finito e efetivamente limitado das
únicas sequências linguísticas que tenham sido formuladas; elas bem poder sem inumeráveis e podem por
sua massa, ultrapassar toda capacidade de registro, de memória, ou de leitura: elas constituem, entretanto,
um conjunto finito. Eis a questão que a análise da língua coloca a propósito de qualquer fato de discurso:
segundo que regras outros enunciados semelhantes poderiam ser construídos? A descrição de
acontecimentos do discurso coloca uma outra questão bem diferente: como apareceu um determinado
enunciado, e não outro em seu lugar?” (FOUCAULT, 2013, p. 32-33. Grifo nosso)
23
FOUCAULT, 1988, p. 13
24
“Vale ressaltar que, desde o início de 2014, os assuntos de política externa têm sido incorporados nas
falas dos candidatos à presidência do Brasil com uma intensidade digna de nota. Senão, vejamos. O senador
e presidenciável Aécio Neves, do PSDB, quando esteve em Porto Alegre, em março deste ano, participando
do Fórum da Liberdade, promovido pelo Instituto de Estudos Empresariais (IEE) propôs simplesmente o
“fim do Mercosul”. Em palestra durante o evento, classificou o bloco econômico como “coisa anacrônica”
que “não está servindo a nenhum interesse dos brasileiros” (NEVES, apud BUENO, 2014). O então também
presidenciável Eduardo Campos, do PSB, que faleceu em meio à campanha eleitoral em decorrência de um
fatal acidente aéreo ocorrido em Santos, litoral paulista, em treze de agosto de 2014, comungava da mesma
posição. Em entrevista concedida dois meses antes de sua morte, Campos criticou a política externa do
governo Dilma, baseada nas relações Sul-Sul, sustentando que o Brasil “não pode ficar amarrado as velhas
institucionalidades do século 20, como o Mercosul. O Mercosul precisa ser preservado mas preservado com
o interesse do país, podendo alargar suas fronteiras comerciais e suas relações bilaterais (Folha, online,
10/06/14)” (SIMÃO, 2014)
22

Saberes, poderes e Identidade Regional
O discurso surge como ponto central nos estudos foucaultianos, como reflexo
direto do horizonte de suas pesquisas guiadas pela relação entre saber e poder. Torna-se
impossível fazer uma análise dos saberes sem observar seus enunciados, conjuntos
enunciativos, ditos e suas formações discursivas. O rastro para o poder, aquele o qual
todos querem se apropriar25, o início da apreensão das “linhas de força” para a
compreensão da história, partia de formações da linguagem que eram articuladoras de
ferramentas de poder e expoentes primordiais das ideias que buscavam se instituir
enquanto verdade26.
Esta concepção é cara a este trabalho, pois o processo de integração sulamericano, desdobrou-se na implementação de diversas políticas públicas, ultrapassando
o âmbito da categoria de política externa. Toda política – pública ou externa – antes de
ser implementada, é discursivamente articulada e debatida no âmbito da sociedade civil
ou da sociedade internacional. Logo, para constituir a integração enquanto instituições,
leis, práticas, acordos e organismos, todos elementos do campo do poder – assim como o
discurso –, foi necessário a elaboração de enunciados, articulação de ideias, tecer de redes
de memórias e constituição de um saber, legitimando, criando e consolidando as políticas
na prática. Diferentemente do que possa parecer isto não significa que os enunciados
analisados serão aqui entendidos enquanto “preliminares” de processos políticos, eles em
si são a própria política em disputa, não serão descritos como “uma tradução de operações
ou de processos que desenrolam em outro lugar [...] mas [serão] aceito[s] , em sua
modéstia empírica, como local de acontecimentos, de regularidades, de relacionamento,
de modificações determinadas, de transformações sistemáticas” ou seja, “que seja[m]
tratado[s] não como um resultado ou vestígio de outra coisa, mas como domínio prático,
um domínio prático que é autônomo (apesar de dependente) e que se pode descrever em
Poder: “a multiplicidade de correlações de força imanentes ao domínio onde se exercem e constitutivas
de sua organização; o jogo que, através de lutas e afrontamentos incessantes as transforma, reforça, inverte;
os apoios que tais correlações de força encontram umas nas outras, formando cadeias ou sistemas ou, ao
contrário, as defasagens e contradições que as isolam entre si; enfim, as estratégias em que se originam e
cujo esboço geral ou cristalização institucional toma corpo nos aparelhos estatais, na formulação da lei, nas
hegemonias sociais.” (FOUCAULT, 2001. p. 89)
25

26

seu próprio nível (se bem que seja preciso articulá-lo com algo que não seja ele).”
(FOUCAULT, 1986, p. 149).
“Um deslocamento teórico me pareceu necessário para analisar o que
freqüentemente era designado como progresso dos conhecimentos: ele me
levara a interrogar-me sobre as formas de práticas discursivas que articulavam
o saber. E foi preciso também um deslocamento teórico para analisar o que
freqüentemente se descreve como manifestações do ‘poder’: ele me levara a
interrogar-me sobretudo sobre as relações múltiplas, as estratégias abertas e as
técnicas racionais que articulam o exercício dos poderes. Parecia agora
necessário empreender um terceiro deslocamento a fim de analisar o que é
designado como ‘o sujeito’; convinha pesquisar quais são as formas e as
modalidades da relação consigo através das quais o indivíduo se constitui e se
reconhece como sujeito. Após o estudo dos jogos de verdade considerados
entre si – a partir do exemplo de um certo número de ciências empíricas nos
séculos XVII e XVIII – e posteriormente ao estudo dos jogos de verdade em
referência às relações de poder, a partir dos exemplos das práticas punitivas,
outro trabalho parecia se impor: estudar os jogos de verdade na relação de si
para si e a constituição de si mesmo como sujeito [...]” (FOUCAULT, 1986,
p. 12)

Ao fugir da resposta simplista do fenômeno estudado, apresentada na seção
anterior, que limita as decisões políticas discursivas a uma concepção ideológica,
passamos a percorrer as produções de saberes que emanam deste processo complexo do
qual trata-se a integração sul-americana. É evidenciado que a formulação de políticas
públicas integracionistas é perpassada por um conjunto de saberes científicos, filosóficos
e econômicos, amplamente convocados. Busca-se analisar como estes saberes são
discursivamente articulados em prol da consolidação do projeto político e observar em
que medida estes saberes forjam sujeitos e atores que adquirem uma nova identidade,
visto que o termo “identidade regional” é recorrente.

A presença do antagonista
A escolha do corpus, os discursos proferidos pela delegação brasileira na OEA,
parte da percepção do fórum da Organização dos Estados Americanos enquanto um fórum
privilegiado devido a presença dos Estados-Unidos e a relevância estratégica do órgão
para a política externa norte-americana. Considerando o peso que a relação com “irmão
do norte” possui para a história do país e da região, permeada por dependência econômica,
intelectual e política além de uma série de intervenções militares operadas em parceria
com as elites políticas e econômicas regionais.

Tal histórico é perpassado pela construção de saberes e teorias que visam calçar
as ações norte-americanas, criando um pano de fundo ideológico operacional, como a
Doutrina Monroe, o conceito de "destino manifesto" em 1845 e Corolário de Franklin
Roosevelt de 1904; seguido de uma política de contenção do comunismo na região
apoiado nos conceitos de seguridade nacional e militarização durante a Guerra Fria;
operado também em uma dominação não militarizada expressa na ALCA, na própria
OEA e na Escola das Américas, esta última principal articulador de pensamentos e
concepções liberais; atualmente segue como uma área tutelada por organismos e técnicas
norte-americanas que incidem sobre a região através de organismos multilaterais como
OMC e FMI, além de uma midiatização negativa da crise em que passa o governo da
Venezuela. Como onde há poder, há resistência, os esforços para romper com esta tutela
norte-americana atuam de forma direta ou indireta, com exercício da soberania destes
países que possibilitam uma fuga da órbita estadunidense pela própria ação de um destino
traçado por si.
A integração regional nunca foi compreendida enquanto um fato isolado por
nenhum de seus participantes ou espectadores, mas sempre enquanto uma resposta a uma
conjuntura latente da possibilidade de alinhamento ou não alinhamento com diretrizes
estadunidenses, sendo a integração percebida enquanto um não-alinhamento capaz de
fornecer independência e autonomia dos países do sul da américa. Dada a historicidade,
observar os enunciados sobre integração regional na presença do antagonista a este
projeto tornou-se uma forma de perceber as regularidades ou irregularidades discursivas
ocasionadas pela natureza do fórum a qual o discurso brasileiro é destinado.

Considerações Finais
Considerando os aspectos fundamentais apresentados, é detectado no discurso
brasileiro uma grande regularidade de enunciados e agendas, a despeito da hipótese inicial
que apostava em uma desregularidade discursiva. A existência de uma grande
regularidade nos discursos da política externa brasileira em exame, o que a princípio
sinaliza para uma pouca interferência relativa de mudança segundo a alternância dos
governos eleitos. Esta perspectiva seria identificada em alguns estudos enquanto
resultado do alto grau de estabilidade fornecido pela representação diplomática

instituída27, o que teria consequências não apenas na manutenção de formações
discursivas no tocante à integração regional e no âmbito da OEA, mas em diversas esferas
de atuação da política externa brasileira. Entretanto, tal perspectiva marginaliza diversos
movimentos de autonomia da formulação da política externa brasileira, seja por parte do
corpo diplomático, como do corpo político, conforme apontam alguns estudos28. Uma
explicação possível é a de que o discurso brasileiro, mesmo que dotado de movimentos
de resistência, está inserido em um conjunto de regras anônimas da própria instituição em
que fala e das relações a qual permeia, sendo sua resistência sempre calculada para não
fugir da ordem do discurso, aludindo a percepção de Foucault que não se poder dizer o
quer em qualquer lugar, sempre haverá um conjunto de regras pré-existentes ao anseio de
resistir, tornando a resistência ainda mais difícil e rara, bem como impondo barreiras ao
surgimento de novos enunciados.
Outro ponto relevante, é de que a OEA é um espaço no qual a democracia surge
enquanto pauta permanente, devido o uso estratégico da organização para os EstadosUnidos que o faz sob o anseio de propagar regimes democráticos sob uma perspectiva
liberal na América para aprimorar sua zona de influência. Por tal razão a agenda
democrática é recorrente na delegação brasileira, que opera um deslocamento no
movimento de atrelar questões de democracia as pautas regionais, ao invés de fortalecer
a crítica estadunidense a países latinos, ela enaltece a aliança regional ao valorizar seu
caráter democrático. Neste sentido, a mobilização e construção de uma agenda
democrática é observada, em frequente associação aos mais variados objetivos e
propósitos das políticas públicas construídas pelo governo brasileiro: "O caminho é
complexo, mas isso não nos impediu de chegar até aqui com significativos níveis de
integração regional. E a história recente nos mostra que se a democracia fortalece a
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Em livro publicado em 2001, Celso Lafer afirma que a característica de insulamento burocrático e
estabilidade de quadros e funcionários do Itamaraty permite "coerência" e "estabilidade de ação" (LAFER,
2001.)
28
Os estudos de Casarões sobre o governo Collor relatam as incompatibilidades e resistências dentro do
corpo diplomático, bem como a incapacidade de explicar determinadas decisões do período optando pela
análise centralizada no Itamaraty. (CASARÕES, 2012) Outro evento significativo concerne às
manifestações públicas e políticas de diplomatas e oficiais de chancelaria, rompendo com o ideário de
estabilidade, o mais recente refere-se a carta publicada em 2016, referente ao uso de forças militares em
manifestações políticas, intitulado "Diplomacia e Democracia", assinado por 93 diplomatas e 25 oficiais do
MRE, disponível em: <http://www.diplomaciaedemocracia.com.br> Acesso em 13 de julho de 2018.

integração, a integração também, por sua vez, fortalece a democracia" (OEA, 2010). É
possível notar que ao mesmo tempo em que a democracia é articulada como estrutura das
decisões e forma ideal da tomada de decisão dos processos políticos - meio -, ela é
convocada enquanto acontecimento e objetivo específico a ser atingido - fim.
No decorrer deste processo há a solicitação de saberes para respaldar as narrativas
acerca da região, convoca-se os saberes econômicos, geopolíticos, democráticos e
especialmente históricos, com uma forte presença de associação de um passado em
comum para fortalecer a legitimidade do discurso com um senso de unidade que é atrelado
a uma “identidade”, aparecendo com variações, como por exemplo “identidade regional”
ou “identidade de segurança”. Tal operação atua para instituir a integração e suas
instituições enquanto poderes atuantes no cenário internacional, respaldado por uma rede
sólida de relações, consolidando-se assim e alçando poder e autonomia nas dinâmicas das
relações entre Estados.
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Resumo:
Com base nos postulados da Análise do Discurso (AD), mais precisamente nos trabalhos de
Dominique Maingueneau (2005 [1984]), investigamos a relação que se estabelece entre
discursos contrários e favoráveis ao Projeto de Lei (PL) Gabriela Leite (2012), que propõe a
regulamentação da prostituição. Para tanto, partimos da hipótese de que a relação estabelecida
entre esses dois posicionamentos é constitutivamente polêmica, pois, ainda segundo
Maingueneau (2005 [1984]), a polêmica interdiscursiva caracteriza-se pela expressão de uma
incompatibilidade dentro de um espaço discursivo, que é um dos elementos do interdiscurso.
Nessa perspectiva, buscamos, por meio de marcas linguísticas, indícios que emergem dos dois
textos analisados, verificar o funcionamento do discurso polêmico. No que diz respeito aos
resultados, confirmamos que os dados apontam para constituição de uma polêmica discursiva.
Palavras-chave: Interdiscurso; PL Gabriela Leite; Polêmica.

Introdução
O projeto de lei Gabriela Leite1, proposto em 2012, pelo deputado Jean Wyllys,
visa à regulamentação da atividade dos profissionais do sexo2. A proposição desse projeto
desencadeou uma série de discussões que trouxeram à tona discursos que remetem a
questões de diversos campos discursivos3. Com base na observação dos textos que
circularam acerca do referido PL, notamos a emergência de uma relação que se constitui
em torno de dois posicionamentos: contrários e favoráveis à referida regulamentação.
Assim, neste trabalho, temos como objetivo analisar dois textos do campo discursivo
feminista, quais sejam: A quem serve a regulamentação da prostituição?, de Nalu Faria
(2014), contrário à regulamentação da prostituição; e o texto Feminismo pra quem?, de
Mariana Varella (2017). O primeiro texto aqui referido defende a tese segundo a qual a

1

Site da Câmara dos Deputados. Disponível em: http://www2.camara.leg.br/. Acesso em: 22 jan. 2018.
O uso do termo “profissionais do sexo” é o mesmo utilizado pelo projeto de lei.
3
O termo campo discursivo, utilizado neste trabalho, é conceituado por Maingueneau (2005 [1984]) como
“um conjunto de formações discursivas que se encontram em concorrência, delimitam-se reciprocamente
em uma região determinada do universo discursivo” (MAINGUENEAU, 2005 [1084], p.35).
2

prostituição não deve ser regulamentada por se tratar de uma prática patriarcal de
dominação das mulheres. Já o segundo texto defende a regulamentação da prostituição,
afirmando que leis ajudam a fiscalizar e promover uma boa condição de trabalho para as
prostitutas, e que não cabe a quem não é prostituta opinar sobre o tema.
Nas análises, recorremos ao conceito de polêmica postulado por Maingueneau
(2005 [1984]) em Gênese dos Discursos. No referido texto, o autor defende que o
interdiscurso precede o discurso. Nessa perspectiva, o interdiscurso precisa ser
considerado como algo concreto nas análises discursivas, pois, em um discurso qualquer,
a identidade deste é conferida pela relação que ele mantém com seu Outro. O
acontecimento da polêmica ocorre pelo processo de interincompreensão regrada que
marca a relação entre o Mesmo e o Outro. Nesse sentido, cada posicionamento discursivo
possui sua grade semântica que permite que ele interprete seu Outro no espaço discursivo.
No caso dos discursos aqui selecionados, o posicionamento contrário à regulamentação
da prostituição traduz o discurso favorável à referida regulamentação pela sua própria
grade semântica, o que gera essa incompatibilidade de posicionamentos dentro de um
mesmo espaço discursivo4 e uma consequente concorrência pela legitimidade dentro do
campo discursivo feminista.

Fundamentos teórico-metodológicos
Neste tópico, apresentamos um resumo dos principais conceitos operacionais que
fundamentaram a elaboração deste trabalho, bem como discutimos alguns aspectos do
paradigma indiciário, o qual serviu como base para as análises que realizamos dos dados
coletados.

Interdiscurso e polêmica
Objetivando analisar o discurso com base na noção de interdiscursividade,
Maingueneau (2005 [1984]), em Gênese do Discurso, defende a tese de que o
interdiscurso precede o discurso. Assim, de acordo com o autor, os discursos não se

4

O espaço discursivo ao qual nos referimos é definido por Maingueneau (2005 [1984]) da seguinte forma:
“subconjuntos de formações discursivas cuja relação o analista julga pertinente para seu propósito.”
(MAINGUENEAU, 2005 [1984], p. 37).

constituem de forma independente, mas dentro de um “espaço de regularidades
enunciativas” (MAINGUENEAU, 2005 [1984], p.15). Portanto, o conceito de
interdiscurso está para além de um aglomerado de textos em relação, uma vez que se
vincula a uma “prática discursiva” (MAINGUENEAU, 2005 [1984], p. 23).
Maingueneau (2005 [1984]) ainda defende que o interdiscurso deve ser a unidade
básica de toda e qualquer análise discursiva, pois ele viabiliza a identificação de diferentes
discursos e de variadas relações de sentido.
Para o autor, a identidade de um discurso Mesmo condiz com a grade de
incompreensão na qual o Outro é apreendido. Essa identidade é dada pela relação
interdiscursiva entre o Mesmo e o Outro e uma das possibilidades de manifestação dessa
relação é o processo de interincompreensão regrada, por meio do qual, um
posicionamento discursivo só pode interpretar seu Outro a partir dos simulacros que
constrói dele. Assim, um discurso de determinado posicionamento é “traduzido”
(MAINGUENEAU, 2005 [1984]) pelo de outro posicionamento no campo discursivo de
acordo com a grade semântica do primeiro, gerando assim, uma concorrência de
legitimidades nesse espaço discursivo.
Sendo assim, para Maingueneau (2005 [1984]), é possível entender a polêmica
como a expressão de uma incompatibilidade dentro de um campo discursivo: um discurso
produzido dentro das regras de funcionamento do espaço discursivo, no qual a polêmica
se estabelece, é lido e, consequentemente, é instantaneamente traduzido pelas regras de
funcionamento de seu Outro nesse mesmo espaço discursivo. Por isso mesmo, é somente
por meio da polêmica que esses discursos podem se relacionar.
A relação linguística dos discursos que dividem um mesmo espaço discursivo
ocorre, por exemplo, por meio de citações e denegações, isto é, de marcas de uma
heterogeneidade mostrada, bem como de aspectos sutis do interdiscurso no discurso. Tais
marcas indicam que, para além desta heterogeneidade mostrada, existe uma
heterogeneidade constitutiva.

O paradigma indiciário como metodologia de análise
Para este trabalho, recorremos ao paradigma indiciário, proposta metodológica
apresentada por Ginzburg (1986), bastante utilizada no âmbito das ciências humanas, e

que se relaciona em alguma medida com a disciplina Análise do Discurso. A proposta é
baseada na defesa da análise direcionada ao detalhe, aos dados marginais, aos resquícios
que acabam se configurando como pistas e sinais, isto é, fontes aparentemente
irrelevantes, mas que funcionam como meios possíveis para atestar as hipóteses
construídas ao longo do trabalho. Trata-se, portanto, de uma investigação feita em várias
etapas, em que os dados considerados sem importância vão indicando fenômenos não
perceptíveis do acontecimento. Dessa forma, para Ginzburg (1983):
A existência de uma conexão profunda que explica os fenômenos superficiais
pode ser confirmada sempre que se reconhece que o conhecimento direto de
tal conexão é tarefa impossível. A realidade é opaca, mas a certos pontos –
pistas, sintomas – que nos permitem decifrá-la (GINZBURG, 1983, p.127).

Nesta perspectiva, defendemos que, sendo a AD (Análise do Discurso) uma
disciplina que admite a opacidade da língua5 e o paradigma indiciário um método que
defende a opacidade da realidade, é possível a mobilização teórico-metodológica desses
dois “lugares”, pois ambos se baseiam no princípio segundo o qual uma análise pode ser
feita com base naquilo que não está claramente mostrado no dado, mas apenas indiciado.
Neste trabalho, buscamos, nos textos analisados, indícios linguísticos que
apontam para o funcionamento de uma polêmica (MAINGUENEAU, 1984 [2005]). É
justamente porque o discurso Mesmo está relacionado de maneira inextrincável ao
discurso Outro que necessitamos de uma análise indiciária, investigando expressões
referenciais, pronomes, dêiticos, simulacros, etc. Trata-se, em todos esses casos, de pistas
que indicam a presença do Outro no Mesmo, o que nos possibilita investigar os efeitos de
sentido que a polêmica materializa.

Análise de dados
Nessa sessão, apresentamos as análises feitas a partir dos pressupostos teóricos já
explicitados. Recorremos a textos que circulam no espaço discursivo feminista e que
materializam discursos contrários e favoráveis à regulamentação da prostituição. Os
textos, como já dissemos, são: A quem serve a regulamentação da prostituição?, de Nalu

5

Pêcheux (1983) alega que o sentido não é dado ou transparente, e que é necessário considerar a opacidade
da materialidade discursiva, uma vez que o sujeito não é a origem do dizer.

Faria (2014), que se mostra contrário à regulamentação da prostituição; e Feminismo pra
quem?, de Mariana Varella (2017), favorável à referida regulamentação. Maingueneau
(2005 [1984]), ao discutir o conceito de semântica global, defende que todas as dimensões
da discursividade estão sujeitas ao mesmo sistema de restrições globais. Esse sistema
define as condições de enunciabilidade de um discurso. Sendo assim, analisamos o
Projeto de Lei Gabriela Leite (2012), apresentado pelo deputado federal Jean Willys,
como acontecimento que favoreceu a enunciabilidade de discursos que abordam a
regulamentação da prostituição.
Nesse sentido, propomos uma análise interdiscursiva e identificamos alguns
indícios de polêmica, os quais emergem com certa regularidade. Dentre eles, escolhemos
trabalhar aqui com os argumentos utilizados por cada um dos posicionamentos e as
escolhas lexicais presentes nos textos analisados.
Vale ressaltar que as análises aqui propostas objetivam defender qualquer um dos
dois posicionamentos, ou lhes agregar qualquer valor de verdade.

Discurso agente
Maingueneau (2005 [1984]) trata como discurso agente aquele traduz o discurso
de seu oponente no espaço discursivo, ou seja, aquele que constrói o simulacro do outro.
Nos textos selecionados para as análises, notamos que o texto que revela indícios de um
discurso agente é A quem serve a regulamentação da prostituição?, contrário à
regulamentação da prostituição. Isso porque, esse texto constrói alguns simulacros do seu
Outro, como ocorre, por exemplo, nas expressões utilizadas no referido texto para se
referir ao oponente:
Excerto 1:
O debate público sobre a regulamentação da prostituição como profissão tem
pontos de partida que falseiam e distorcem a realidade da prostituição. Um
primeiro aspecto é simplificar a questão, ao tratar como um comportamento
individual algo que é parte de uma instituição e faz parte de um sistema. Esse
argumento está baseado em uma visão liberal, centrada no indivíduo e suas
escolhas no mercado, sem levar em consideração as relações políticas e de
poder envolvidas (FARIA, 2014, grifamos).
Excerto 2:
O complicado é que essa posição, ao não assumir sua visão conservadora,
busca confundir o debate, chamando a posição feminista crítica de moralista e
com tabus sexuais (FARIA, 2014, grifamos).

No trecho em destaque no excerto 1, é possível notar que a expressão “visão
liberal” está se referindo aos que defendem a regulamentação da prostituição, pois está
traduzindo o argumento de seu adversário através de sua própria grade semântica, o que
indica a relação polêmica dos posicionamentos. Essa expressão referencial “liberal”
também retoma uma memória6 de um discurso da filosofia liberalista. Dessa forma,
verificamos que um efeito de sentindo possível para esse simulacro é o de que, de acordo
com os contrários à referida regulamentação, os favoráveis acreditam que as mulheres se
prostituem por vontade própria. No trecho “sem levar em consideração as relações
políticas e de poder envolvidas”, notamos que o discurso feminista contrário à
regulamentação da prostituição produz o efeito de sentido de que, por terem uma visão
liberal, os favoráveis não fazem uma reflexão acerca das relações políticas e de poder que
envolvem a prostituição, o que destrói seu adversário, pois parte da memória de que falta
a esse adversário reflexão política, e isso o deslegitima dentro do espaço discursivo.
No excerto 2, vemos outra expressão referencial que funciona como simulacro
construído pelo discurso do posicionamento contrário à regulamentação. Esse se refere a
seu oponente no espaço discursivo chamando-o de “conservador”. Dessa forma, o
discurso contrário à regulamentação da prostituição busca combater os simulacros
produzidos pelo discurso favorável, que o acusa de ser “moralista” e de ter “tabus
sexuais”, por meio de uma expressão que poderia, em princípio, ser atribuída justamente
aos contrários à regulamentação. Há, assim, uma inversão de argumentos, pois, ao chamar
seu adversário de “conservador”, o discurso contrário à regulamentação mostra-se como,
supostamente, liberal. Além disso, o discurso contrário à regulamentação acusa o
favorável de tentar “confundir o debate”, o que indica ao menos duas direções
argumentativas: i) uma segundo a qual os defensores da regulamentação são ignorantes
e, por isso, acabam confundindo o debate; e outra ii) segundo a qual eles são levianos e
“confundem o debate” propositadamente.
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Vale salientar que, ao tratarmos de memória, recorremos aos postulados de Pêcheux (2006 [1983]). O
autor apresenta a memória como um conjunto de já ditos em uma esfera coletiva e social que se
reconfiguram ao longo da história a partir de acontecimentos, deixando implícitas suas marcas no texto.

Sendo assim, é possível afirmar que o discurso Mesmo utiliza-se de expressões
do seu Outro para, por meio de simulacros, desqualificá-la e, então, se constituir no
interior do espaço discursivo. Além das expressões referenciais, verificamos também a
emergência de operadores argumentativos que funcionam, nesse texto, como simulacros
do discurso de seu opositor. A esse respeito, vejamos os exemplos abaixo:
Excerto 3:
Nessa posição, é nítido que não se parte de uma visão crítica do patriarcado,
como sistema de dominação masculina, nem das conexões entre o modelo de
sexualidade atual e a prostituição. (FARIA, 2014, grifamos)
Excerto 4:
Ao contrário, a legalização da cafetinagem contribui para legitimar o sistema
de exploração, mantendo as mulheres como objetos e não como cidadãs, com
direito a ter direitos. (FARIA, 2014, grifamos)

Como destacado no excerto 3, o advérbio “não” surge como forma de
desqualificar os argumentos de seu adversário, negando aquilo que seria, supostamente,
dito por ele. Ou seja, segundo os contrários à regulamentação da prostituição, o
posicionamento favorável à referida regulamentação só a defende por não ter uma visão
crítica do patriarcado. Portanto, esse simulacro produz um efeito de sentido de que o
posicionamento favorável constrói seus argumentos sem considerar a relação de poder
que o homem tem sobre a mulher. Ainda no excerto 3, no trecho “nem das conexões entre
o modelo de sexualidade atual e a prostituição”, o posicionamento contrário à
regulamentação deixa implícito que existe um modelo de sexualidade atual e que o
posicionamento favorável não o contempla quando analisa a questão da regulamentação
da prostituição.
Outro exemplo da negação como indício de uma polêmica ocorre no excerto 4, no
trecho “mantendo as mulheres como objetos e não como cidadãs, com direito a ter
direitos”. Vemos, aqui, um simulacro segundo o qual os favoráveis à regulamentação
mantêm as mulheres como objeto. Tal simulacro retoma a memória de um discurso
machista segundo o qual as mulheres são vistas como objetos, e que, portanto, defender
a regulamentação da prostituição não é garantir os direitos das prostitutas, mas as manter
nesse lugar de objeto.

Nesse mesmo excerto, podemos ainda analisar o uso do termo “legalização da
cafetinagem” como simulacro de “regulamentação da prostituição”, o que possibilita a
interpretação de que a regulamentação da prostituição iria legalizar o trabalho do cafetão,
sem garantir direitos às prostitutas.
A partir dessas análises, podemos constatar que há de fato o estabelecimento de
uma relação polêmica entre os discursos dos posicionamentos contrário e favorável à
regulamentação da prostituição. Verificamos, ainda, que o discurso do posicionamento
contrário à regulamentação exerce o papel de discurso agente, se constituindo por meio
da construção de simulacros e da tradução do discurso de seu oponente.

Discurso paciente
Já o discurso favorável à regulamentação da prostituição é caracterizado como
discurso paciente, pois é traduzido pelo discurso contrário. É necessário ressaltar que
Maingueneau (2005 [1984]) defende que as definições de discurso-agente e discursopaciente na relação polêmica são intercambiáveis, pois, nem sempre o discurso do
posicionamento contrário será agente e o do favorável, paciente. No texto aqui analisado,
Feminismo pra quem?, é possível constatar o posicionamento favorável à referida
regulamentação por meio de indícios lexicais, como vemos no excerto a seguir:
Excerto 5:
Nas últimas semanas, duas questões atraíram a atenção e acirraram os ânimos
das feministas brasileiras: a regulamentação da prostituição e a participação
das mulheres transexuais e travestis no movimento feminista, já que boa parte
dessas pessoas é profissional do sexo e reivindica participar das discussões.
(Varella, 2016, grifamos)

No excerto, a expressão “regulamentação da prostituição” indica certa
concordância em relação à referida regulamentação, pois recorre a mesma expressão
referencial utilizada no PL Gabriela Leite (2012). A expressão referencial “profissional”
também produz um efeito de sentido de que prostitutas são profissionais e que, portanto,
o PL é uma proposta de regulamentação de uma atividade que já é profissional.
Vejamos, abaixo, mais dois exemplos:
Excerto 6:

Essa é uma questão que divide opiniões dentro do feminismo há décadas. Há
mulheres contrárias à regulamentação por acreditarem que esta beneficiará os
cafetões e o turismo sexual. Outras pensam justamente o contrário, que por
meio da regulamentação as profissionais do sexo terão condições de trabalho
mais dignas, serão mais bem remuneradas e menos estigmatizadas (Varella,
2016, grifamos).
Excerto 7:
Faço parte do segundo grupo, pois acredito que a regulamentação é sempre o
melhor caminho, seja em relação às drogas, ao aborto ou à prostituição. Creio
ser por meio de leis e fiscalização que lancem luz a essas questões que
poderemos discutir suas peculiaridades, criar campanhas preventivas, observar
o que funciona e o que não dá certo. A ilegalidade quase nunca me parece um
bom caminho (Varella, 2016, grifamos).

No excerto 6, no trecho “Há mulheres contrárias à regulamentação por
acreditarem que esta beneficiará os cafetões”, verificamos o discurso favorável à
regulamentação da prostituição remetendo a argumentos do discurso contrário, para,
posteriormente, contra-argumentar.
O trecho “essas questões”, no excerto 7, funciona como retomada do trecho
“beneficiará cafetões e o turismo sexual”, do excerto 6, o qual, como mostramos acima,
é um argumento do discurso contrário à regulamentação da prostituição. Então, uma
possível interpretação para o termo “regulamentação”, no excerto 7, é a de que ele produz
um efeito de sentido que funciona como uma resposta às questões apresentadas pelos
contrários à regulamentação da prostituição.
Ainda no excerto 7, notamos que o trecho “A ilegalidade quase nunca me parece
um bom caminho” retoma a memória de um discurso jurídico, indicando que não
regulamentar a prostituição, como defende seu oponente, seria algo ilegal.
Vejamos mais um exemplo:
Excerto 8:
A arrogância e prepotência com que algumas pessoas tratam a questão apenas
afastam as prostitutas do debate. Com a justificativa de que estão combatendo
a cafetinagem e não as prostitutas, deixam de ouvi-las, de considerar suas
demandas como legítimas. Não consigo pensar em um jeito mais eficiente de
colaborar com o patriarcado (Varella, 2016, grifamos).

Nesse excerto, a expressão referencial “a arrogância e prepotência” é usada para
rotular os contrários à regulamentação da prostituição, os quais têm seu argumento
apresentado no período seguinte por meio da expressão “com a justificativa de que estão

combatendo a cafetinagem”. Nesse caso, a justificativa dos contrários à regulamentação
da prostituição é reinterpretada como sendo uma marca de arrogância e prepotência.
Constatamos, ainda no exceto 8, o termo “patriarcado” sendo retomado pelo
posicionamento favorável para destruir seu adversário, pois afirma que o posicionamento
contrário à regulamentação da prostituição se fundamenta em argumentos que colaboram
com o patriarcado. Vemos também o termo “patriarcado” funcionando como simulacro
para destruir seu adversário, assim como vimos nas análises do mesmo termo no discurso
do posicionamento contrário. Ou seja, os discursos de ambos os posicionamentos
remetem a um mesmo simulacro. Isto é possível, pois os discursos se constituem numa
mesma rede interdiscursiva, para qual a existência de um discurso vinculado a um suposto
patriarcado é algo negativo. Isso tem a ver com o efeito da memória do termo
“patriarcado” para o discurso feminista.
Dadas às análises, confirmamos que o discurso do posicionamento favorável à
regulamentação da prostituição se inscreve, na relação polêmica com seu Outro, como
discurso-paciente, pois além de ser traduzido pelo discurso do posicionamento contrário,
não combate os simulacros produzidos por ele.

Considerações finais
A partir das análises aqui propostas, verificamos que os textos que materializam
o discurso acerca da regulamentação da prostituição se constituem e se delimitam dentro
de uma mesma rede interdiscursiva, de forma que concorrem dentro do campo discursivo,
como constatamos ao analisar o termo “patriarcado”, e nas análises do excerto 4, em que
o discurso retoma memórias de outros campos discursivos. A partir das análises
interdiscursivas, constatamos, ainda, que por meio do processo de intercompreensão
regrada, os discursos dos posicionamentos contrários e favoráveis à regulamentação da
prostituição se relacionam de maneira polêmica, buscando a legitimidade no campo
discursivo feminista. Tal polêmica se mostra, principalmente, por meio de indícios, isto
é, marcas linguísticas como expressões referenciais e operadores argumentativos,
utilizados pelos discursos dos referidos posicionamentos.
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Resumo:
O presente artigo trata das correspondências interartísticas no processo de produção literária e
plástica concretista e neoconcretista no poema “Dentro”, de A Revelação do Avesso (2014), de
Ferreira Gullar (1930-2016). A obra é resultado de uma série de 92 colagens em relevo, das
quais 60 foram transformadas em esculturas em aço, na mesma cor original, expostas na Galeria
Dan (2015). Assim, consideramos pertinente examinar as interfaces artísticas nas produções
poéticas e visuais a partir do corpus selecionado. Nesse sentido, propomos apresentar
brevemente as discussões teóricas na Antiguidade Clássica, e, logo em seguida, os reflexos e
continuidades do paralelo interartístico na Idade Média, bem como, a presença dessas relações
na arte moderna e contemporânea, para, em seguida, discutir como as estéticas concretista e
neoconcretista confluem nessa publicação híbrida e dialógica.
Palavras-chave: Literatura; Pintura; Ferreira Gullar.

Introdução
O presente artigo é resultado das pesquisas desenvolvolvidas como trabalho de
conclusão do curso de Letras do Instituto Federal do Paraná, campus Palmas, intitulado
"As Interfaces Poéticas da Arte Concretista e Neoconcretista em A Revelação do Avesso
(2014) de Ferreira Gullar". É uma proposta interdisciplinar e interartes, pois visa
relacionar duas áreas cujas fronteiras estão cada vez mais próximas no âmbito da crítica
literária, como a relação entre a literatura e a pintura. Assim, partindo desse viés analítico,
que inside particularmente sobre as relações comparativas entre a poesia e as artes visuais,
pretendemos mostrar o espelhamento interartístico dos ideais estéticos do Concretismo e
do Neoconcretismo no processo de produção e recepção do poema "DENTRO",
publicado no livro-arte «A revelação do Avesso». De fato, na Cultura Ocidental, as
reflexões dialogais entre texto e imagem, escrita literária e produção imagética, têm
origens nos filósofos e estetas da Grécia Antiga, sendo revisitadas pelo poeta latino
Horácio (séc. I a.C.), enfervescidas durante a Idade Média, revividas pelos teóricos

humanistas do século XVI, e, após tradições e rupturas ao longo da Idade Moderna,
atualizadas na contemporaneidade. Dessa forma, visamos entender se o poeta brasileiro
pode ser considerado um herdeiro dessa tradição e como o corpus destacado permite
visualizar o reflexo dessas teorização literárias e artísticas.

As relações entre a Literatura e as Artes Visuais
A literatura e a pintura na Antiguidade Clássica
As considerações sobre a origem das reflexões comparativas interartes teve
início no período Clássico, no decurso das interpretações similares entre a palavra e a
imagem. Todavia, as associações entre retórica e poética indicavam um espaço de
pressuposições, onde ambas possuíam interrelações, ou melhor, a palavra era utilizada
como ferramenta de representação. Contudo, a caracterização de Mimese, estabelecido
pelo filósofo grego Aristóteles em sua Poética, regularizou sistematicamente o espaço
das discussões filosóficas e críticas das artes, onde encontrou os fundamentos ideias para
a formação poética e pictórica presentes em todos os momentos da cultura
humana. Compreende-se que, na arte, a representação mimética ou (imitação da
realidade) se dá por meio do representante e do representado, visto que, comunicam-se
ficcionalmente através da linguagem discursiva e da linguagem artística, de modo que,
um passa a igualar o outro, ou seja, o sujeito da ação passa também a ser objeto da
representação.
Arte supre a natureza e, desse modo, ambas se relacionam sem se confundirem.
Desse modo, as sucessivas reflexões em relação às correspondências entre a poesia
(literatura) e a pintura (imagem) na Cultura Clássica fixaram-se mediante a concepção
da mimese literária, sendo que, para o pensador grego, literatura é arte e arte, imitação, e
esta, por sua vez, deve ser entendida como revelação da plenitude do real. Assim, como
aponta Alfredo Bosi (1991), reconhecendo a arte como produto da inventividade humana,
a definição de mímesis proporcionou definí-la como conhecimento e expressão, a
exemplo do que Aristóteles detalha, quando estabelece a concepção das artes a partir dos
meios e modos de produção.
Dessa forma, as artes visuais aproximaram-se teoricamente das poética e retórica,
apliando a compreensão de seu modus operandi como technè (arte decorativa e funcional)

para gozar aos poucos de uma autonomia, quanto à interpretação plástica dos mitos e
representações historiográficas, a exemplo das pinturas vasculares e parietais. Afinal, os
filósofos e os poetas (aedos) experimentavam do prestígio social por trabalharem com a
palavra, principalmente quando esta era um elo de ligação direta com as divindades. De
fato, a poesia épica era a principal manifestação artística que permitia até então traduzir
os mais altos ideais do pensamento e da cultura grega. Contudo, o famoso epigrama de
Simônides de Céos (sécs. VI-V a.C.), conforme Plutarco em De gloria Atheniensium, no
qual afirma ser «a pintura é poesia muda e a poesia é pintura falante» (AGUIAR E
SILVA, p. 163), tornou-se uma das mais notáveis heranças gregas no que tange às ideias
estéticas ao longo do desenvolvimento Cultura Ocidental. Posteriormente, as relações
comparativas entre a literatura e a pintura ganham novo episódio quando, na Epistola aos
Pisões, mais conhecida como Arte Poética, o poeta Horácio escreve o celebre verso <<ut
pictura poesis>>, que, no Renascimento (séc. XVI), irá motivar novas discussões teóricas
em torno da superioridade entre as artes (paragone).

A literatura e a pintura na Idade Média
Na Idade Média, a palavra e a imagem foram essenciais para a formação do
Império Romano, e, a posteriori, para a solidificação do poder da Igreja Católica. A
palavra, primeiramente, permitiu que o Império e a Igreja se conjugassem, pois, o que as
leis, a política e a retórica foram para o Estado Romano, as Sagradas Escrituras, a liturgia,
os dogmas e as doutrinas foram para o Cristianismo. Da mesma forma, ocorreu com a
cultura material da imagem no período medieval.
Assim, a palavra e a iconografia estabeleceram uma dialética interdiscursiva,
porém nem sempre fraternal, em função do movimento iconoclasta, cujos defensores se
posicionaram veementemente contra o uso e a presença de imagens na Igreja. Entretanto,
com o tempo e com o grande número de fieis analfabetos, a imagem recuperou a sua
importância, pois as pinturas nas paredes das igrejas e vitrais, por exemplo, além de
serem tuteladas pelos religiosos, permitiam reconhecer as passagens bíblicas, o que, entre
outros inúmeros aspectos, conferiu às catedrais góticas a denominação de livros de pedras
e os vitrais, livros de luz.

De fato, a literatura e a pintura serviram, em especial, à Igreja como depositários
da fé e da propaganda da religião. De um lado, a palavra era a Suma Doutrina (Logos
Divino), portanto, privilegiada, e, do outro, a imagem era uma prática decorativa, o que
não descartava certa medida hermética, como ocorreu com a arte das iluminuras
medievais. Estas se destacaram com a centralização da cultura pela Igreja, cujas
bibliotecas e oficinas nos mosteiros foram espaços de preservação e efervecimento de
saberes delegados a uma pequena elite. A iluminura, em princípio decorativa, tornou-se
uma interpretação ilustrada manuscritos sagrados, com amplo requinte de estilo e vasta
simbologia, como se pode encontrar nos códices medievais. E, então, nos finais da Idade
Média, a pintura procurou se emancipar do patamar de sujeição à literatura, na transição
para a Idade Moderna, quando os poetas humanistas e, depois, os renascentistas, assim
como os pintores, iniciaram as reflexões acerca da valorização de suas artes, recaindo ora
nas divergências, ora nas correspondências genológicas.

A literatura e a pintura na Idade Moderna
A Idade Moderna trouxe consigo o resgate dos valores artísticos e ideológicos da
Antiguidade Clássica greco-romana. Nos séculos XV e XVI, verificou-se paradoxalmente
a continuidade e a ruptura de certas tradições culturais, como a superioridade da Poesia
(palavra) sobre a Pintura (imagem), que ainda suportava a ausência de uma teorização
estética mais contundente e sistematizada. (MELLO, 2010, p. 106). Surge, então, um
grande número de estetas, ou teóricos da poesia e da pintura, motivados pelo contato com
a Poética de Aristóteles e, principalmente, com a Arte Poética de Horácio, da qual se
recuperou o verso que, no contexto renascentista, deu origem às discussões sobre a
homologia entre as Artes: « ut pictura poiesis », ou seja, « como a pintura é a poesia »
(AGUIAR E SILVA, p. 164), configurando, desse modo, as discussões em torno do
paralelo entre as artes (LICHTENSTEIN, 2005).
A doutrina do Ut pictura poesis, tal como se constituiu no Renascimento e se
desenvolveu ao longo da época clássica, baseia-se num contrassenso, num erro
de interpretação da frase da Epístola ais Pisãos: « Ut pictura poesis erit ». Em
Horácio, os teóricos do Renascimento inverteram o sentido da comparação: a
poesia tornou-se o termo comparativo e a pintura o termo comparado. Ut pictura
poesis erit tornou-se, para eles, Ut poesis pictura, a pintura é como a poesia, o

quadro é como um poema. E foi esse sentido, ou melhor, essa inversão de
sentido, que a tradição conservou (LICHTENSTEIN, p. 10).

Dentre os Teóricos Humanistas da Renascença, podemos identificar Leonardo da
Vinci, Michelangelo, Varchi, Dolce, Ammirato, Giovio, Caburacci entre outros
(SALDANHA, 1995). O conjunto das reflexões estéticas da época exprimiram a força de
permanência da concepção mimética, pois, ao sobrepor a Pintura à Poesia, Francisco de
Holanda, por exemplo, defende que a arte do poeta perde seu propósito ao pretender com
palavras imitar as pinceladas da pintura, a verdadeira fonte de onde emanam todas as
outras artes (MELLO, 2010 p. 91.).
Posteriormente, a partir do século XVII, há um direcionamento crítico que incide
na divisão entre as denominadas Belas Letras e Belas Artes. No século XVIII, essa
dissociação tem seu expositor em Edmund Burke, que vê na eloquência da poesia e da
retórica a verdadeira representação do Sublime, o que, no ponto de vista do autor de
“Indagação filosófica sobre a origem das nossas ideias sobre o sublime e o belo” (1757),
a pintura representaria com demasiado distanciamento. Já Gotthold Efraim Lessing, em
“Laocoonte: ou sobre os limites da pintura e da poesia” (1776), propõe uma divisão entre
a literatura, como arte do tempo (ritmo e movimento) e a pintura, arte do espaço (cores e
figuras).
Entretanto, no século XIX, há várias tendências e manifestações nas artes que
manifestaram um retorno à representação da arte como imitação, aproximando processos
criativos que não tendem a distinguir áreas do conhecimento e dos gêneros artísticos. Na
poesia e no romance, por exemplo, há referências ao trabalho do pintor, do escultor, do
desenhista, etc., nas estéticas do romantismo, realismo, parnasianismo e simbolismo.
Contudo, foi com o advento do Modernismo, no século XX, que as relações entre a
Literatura e a Pintura puderam exercer sua convivência mais fraternal.
As relações entre a literatura e a as artes plásticas, em geral, e a pintura, em
particular, tornaram-se ainda mais íntimas e relevantes com o Modernismo e
sobretudo com as Vanguardas históricas (Futurismo, Cubismo, Surrealismo,
Expressionismo). O texto poético, graças ao aproveitamento visual da
materialidade dos seus grafemas e à disposição dos seus significantes no espaço
da página, especializa-se, adquire características estruturais que o fazem
funcionar semioticamente de modo semelhante ao texto pictórico (AGUIAR E
SILVA, p. 169).

No final do século XIX, Stéphane Mallarmé, em seu poema Um Lance de Dados
Jamais Abolirá o Acaso (1897) já propunha explorar as questões gráficas, com relação ao
ritmo e ao espaço da página. Guillaume Apollinaire realiza experiências verbovisuais nos
seus Calligrammes, propondo um redimensionamento do ritmo poético, que deve
despertar sentidos dispares ao ser lida, transformando, assim, a tradicional concepção de
leitura. Observa-se, portanto, uma tentativa de desarticulação clássica do verso,
eliminação da rima, (des)articulação do ritmo, propondo, dessa maneira, poemas inéditos
e novas possibilidade de composição.
Em vista disso, os princípios de progresso e de modernidade substituem aquele
fascínio à natureza e às paisagens, presentes nalgumas produções do século XIX. Por
extensão, discute-se a prevalência da orientação mimética sobre as representações
artísticas como um todo. Passa-se a se refletir sobre a essência e a produção da arte diante
de uma vida social voltada para o advento das novas tecnologias. As artes tendem ao
experimentalismo estético, realçando a fragilidade de suas fronteiras, integrando-se
também com os novos gêneros emergentes, como a fotografia, a publicidade, o cinema
etc. Há, por exemplo, o início da inserção da palavra dentro do espaço do quadro, como
na arte cubista, e, por outro lado, a poesia absorve o signo do espaço e a dissolução lírica
do ritmo, como apregoa as vanguardas concretista e neoconcretista.

As estéticas concretista e neoconcretista
A expressão “arte concreta” foi criada por Theo van Doesburg em Paris, sendo
publicada no ano de 1930, na revista Art Concret, onde são expostas as bases da poética
concretista. Segundo o autor, a arte é global, e como tal deve ser produzida a partir da
mente até seu último processo de execução. Como príncípio, deve evitar as propriedades
formais da natureza ou do sentimentalismo, visando extinguir o lirismo e o simbolismo.
Assim, os elementos artísticos devem ser planejados e constituídos por superfícies e
cores. Ou seja, um componente pictórico não deve possuir outro significado além de ‘si
mesmo’. A composição da obra, bem como de seus elementos, precisam ser simples e
controláveis visualmente. Contudo, a técnica deve ser mecânica, anti-impressionista,
visando pela absoluta compreensão (VAN DOESBURG, apud BERCLAZ, 2011, p.136)

É importante notar que Van Doesburg enfatiza que a poética concreta não é arte
abstrata. Para o autor, nada é mais real e concreto do que uma linha, uma cor, uma
superfície. Logo, a arte deve ser uma individualidade em si, um produto real do artista,
pois somente o pensamento, o intelecto, é capaz de criar.
No Brasil, o movimento da Poesia Concreta foi lançado pelo grupo Noigandres
na Exposição Nacional de Arte Concreta, no Museu de Arte Moderna de São Paulo, em
dezembro de 1956. Com o mesmo titulo Noigandres, o grupo já vinha publicando, desde
1952, uma revista-livro cujos responsáveis são os principais teóricos: os irmãos Haroldo
e Augusto de Campos e Décio Pignatari. Essa publicação juntamente com A luta
corporal, livro de poemas de Ferreira Gullar marcam os começos das produções
amplamente divulgadas pelo Suplemento Dominical do Jornal do Brasil.
Com o intuito de romper com a figuratividade poética e plástica de viés modernista
e nacionalista, o concretismo concentrou-se mais sob uma sintaxe verbovisual, voltada às
dimensões do espaço, da geometria e da estrutura. Contudo, mostrou uma linguagem
diferente, com novos significados racionais, objetivando a integração entre a arte e à vida
social.
De acordo com o grupo Noigandres, a poesia concreta era o produto de uma
evolução crítica de formas, que teve como objetivo encerrar o “ciclo histórico do verso”
e utilizar o “espaço gráfico como agente cultural”. O poema concreto tinha como objetivo
comunicar a sua própria estrutura, pois possuía uma “responsabilidade integral perante a
linguagem”, e buscava, portanto, um “realismo total [...], uma arte geral da palavra”, a
qual era obtida pelo “poema produto: objeto útil” (CAMPOS e PIGNATARI, 1958).
O concretismo promoveu um estímulo para a produção de um novo modelo
brasileiro de arte. O projeto mais influente desenvolveu-se no campo da poesia em torno
de Augusto de Campos e Décio Pignatari, que deram novo sentido à literatura. Assim,
rompendo com a forma clássica linear do verso, a poesia se configurou como objetospalavras e poemas-produtos, por meio de técnicas que confluíram práticas oriundas das
outras artes, como a pintura e a arquitetura.
Posteriormente, surgiu o Neoconcretismo, a partir de uma cisão do movimento
concretista. O grupo neoconcretista foi formado por artistas e poetas interessados pelas
propostas construtivistas europeias, destacando-se entre eles o poeta, pintor e crítico

Ferreira Gullar, fundador do movimento, além de artistas como Hélio Oiticica, Lygia
Pape e Lygia Clark e Reynaldo Jardim. Seu manifesto foi publicado no Jornal do Brasil
em 22 de março de 1959, propondo a inclusão de outras artes, e não somente da Literatura,
dentre elas, a pintura, a gravura e a escultura.
Os neoconcretistas buscavam incorporar novas dimensões estéticas (verbais e
plásticas), criadas através da arte não-figurativa. Dessa maneira, rejeitavam, de acordo
com Gullar, a arte concreta, pois essa era levada a uma perigosa exacerbação racionalista,
preferindo, por exemplo, a poeticidade de caixas enterradas no chão, poemas-livros, e
artefatos criados em zinco e/ou acrílico, entre outros, dificultando, entretanto, o consumo
do grande público, sendo visto como uma criação voltada mais para o âmbito das artes
plásticas.
Os artistas neoconcretas realizaram a primeira exposição do grupo em 1984, na
Galeria BANERJ, intitulado “Neoconcretismo1959/1961”. O movimento preocupava-se
em superar a problemática ótico-mecanicista: na poesia, por exemplo, os neoconcretos
encaram o espaço em branco da página como o avesso da linguagem, isto é, o silêncio.
Consideram também que o reverso da página, na pintura/escultura, cortado em tamanhos
e formas diferentes, permitiria criar o poema como forma visual, e vice-versa. A
produção/recepção do poema espacial (não-objeto) ganharia várias formas/leituras,
promovendo variáveis possibilidades artísticas, por meio das formas geométricas e
justaposições. Essa perspectiva possibilitaria ao mesmo tempo o contato entre a obra e o
leitor, no processo de construção até a forma final, nascendo, assim, o que viria a ser
identificado como livro-poema e, posteriormente, livroarte, como A Revelação do Avesso
(2014). Nessa obra, uma das últimas produções do autor, é possível observar as
confluências das estéticas concretista e neoconcretista, como se o poeta-pintor realizasse
nesse projeto uma revisão síntese da essência de sua fortuna artística, traduzindo,
significativamente, a herança das discussões sobre as correspondências entre as artes, a
saber, a Literatura e a Pintura.

As interfaces poéticas da Arte Concretista e Neoconcretista no poema « Dentro » De
A Revelação Do Avesso (2014) de Ferreira Gullar

A Revelação do Avesso (2014) de Ferreira Gullar (1930-2016) é o resultado de
uma sériede de 92 colagens em relevo, das quais 60 foram transformadas em esculturas
em aço, na mesma cor original, expostas na Galeria Dan (2015). As colagens foram
editadas em livroarte, composto por um livro artesanal e um relevo em metal, com poemas
do próprio autor, dispostos paralelamente às reproduções dos relevos, publicado pela UQ!
Editions/Aprazível Edições e a Dan Galeria (São Paulo).

Figura 1

Neste sentido, notamos a perspectiva de leitura dialógia na disposição paralela da
pintura e o poema «Dentro» (p.39), denotando uma abordagem comparativa e uma
intenção pela correspondência interartes. Há, além do formato de espelhamento entre as
páginas (do lado esquerdo a pintura, e, do direito, a literatura), a associação temática dos
textos, partindo da dicotomia fora-dentro, no poema, e o movimento em perspectiva,
sugerido pelo enquadramento das linhas da imagem, provocando a sugestão de
profundidade. Assim, observamos nos textos um (re)encontro com as características do
Concretismo (voltado para o figurativo e à geometrização) e do Neoconcretismo (voltado
para o não-objeto e à subjetividade), ao, primeiramente, valorizar, tanto na poesia, quanto
na pintura, a ruptura tradicional do ritmo, a representação do espaço como signo e o
paradoxo figurativismo/abstracionismo, racionalismo/irracionalismo.
Assim sendo, na poesia, observamos o tratamento estético dado à palavra e à
sintaxe, em níveis de significação e discurso lúdico, uma vez que visualizamos a

fragmentação do verso, cujo conjunto sugere uma proximidade com a poética
pictográfica. Na disposição das estrofes, reconhecemos uma plasticidade, uma cromática
espacial, o entrecruzamento de linhas geométricas que se movimentam em percepção
espiralada, como na geometria ‘cíclica’ da pintura, bem aos moldes dos caligramas de
Apollinaire e Mallarmé. Por outro lado, o

poema apresenta um viés ideológico,

contestador e crítico, ao refletir sobre o significado das palavras numa perspectiva até
mesmo filosófica, talhando aos moldes neoconcretistas a subjetividade, ao incitar sobre o
que é o dentro e o fora, a parte e o todo, o existir e o não existir.
A poesia é construção, (des)construção e (re)construção estética e ideológica. E,
assim como na poesia, é na pintura de Gullar. Na imagem, as linhas igualmente se
movimentam, (trans)formam-se, sugerem volume e tridimensionalidade. Se, na poesia, a
imagem é linear; o linear, figurativo, na pintura, as cores e as formas são produtos da
subjetividade, que fazem emergir retângulos e triângulos paralelos, numa espiral
concêntrica. Dessa maneira, palavra e imagem desejam provocarem-se, tendem a uma
imersão em si mesmas, buscam se olhar de frente, para então, no ato de leitura,
entrecruzarem-se. Enredarem-se. Fundirem-se. Perderem-se.

Considerações Finais
Gullar, além de poeta, foi crítico de arte e ensaísta. Abriu caminho para a Poesia
Concreta (1956) no Brasil e liderou o movimento Neoconcretista (1958). Em 2010, foi
laureado com o Prêmio Camões e, em 2014, eleito para a Academia Brasileira de Letras.
Reconhecido, ao longo de sua vasta carreira, principalmente como poeta, aos oitenta e
quatro anos passou a se dedicar às artes visuais com a produção de relevos e combinações
entre poesia, pintura e escultura.
Em vista disso, consideramos pertinente examinar as interfaces de linguagens
artísticas nas produções literárias e plásticas do autor na obra referida. Entendemos que a
Revelação do Avesso é uma produção experimental e híbrida, exemplo da mais evidente
representação estética interartes. O poema « Dentro » e o paralelo imagético que lhe é
aasociado, assim como os demais poemas e imagens que compõem o livro, possuem uma
abordagem intersemiótica, que se revela no jogo lúdico (imagem/palavra palavra/imagem) pela proposta de espelhamento do ato de produção/recepção.

Dessa maneira, podemos identificar Gullar como poeta-pintor brasileiro herdeiro
das tradições críticas sobre as reflexões homológicas entre a literatura e a pintura. Há uma
preocupação visual e geométrica no poema, pela quebra do ritmo linear da poética
tradicional, que se justifica pela geometria poética da pintura-relevo, juntamente disposta
em paralelo ao texto literário. Desse modo, o poema revisita a gênese concretista pelo
índice verbovisual, bem como, resgata o neoconcretismo pela consciência da língua e do
repertório semântico atribuido ao caráter expressividade das palavras. Enfim, há sentidos
poéticos em fraternal harmonia, pois a literatura e pintura são vistas como artes irmãs,
corroborando no processo experimental e intersemiótico de produção de sentido, onde o
visível e o legível se interpenetram. Olham-se. Lêem-se.
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Resumo:
A presente pesquisa objetiva operacionalizar o conceito de “lugar de fala”, teorizado no Brasil
pela filósofa feminista negra, Djamila Ribeiro (2017), como ferramenta descritiva-interpretativapolítica para a teoria da Análise de Discurso. Para tal, realizaremos a descrição e análise dos
discursos constituintes do lugar de fala das rappers feministas brancas cisgêneras Lívia Cruz e
Bárbara Sweet quando da representação do corpo do homem negro. Buscamos, dessa forma,
compreender como, a partir destes lugares de fala, mulheres brancas, envolvidas na luta
feminista, dizem o homem negro, e como esses dizeres se diferem historicamente dos enunciados
proferidos por mulheres negras feministas. Para isso, faz-se necessário um recorte teórico a fim
de entender e comparar como foram/são construídos os discursos sobre o homem negro e seu
corpo dentro do movimento pelos direitos das mulheres e também dentro do movimento
antirracista. Em termos de procedimentos metodológicos, o trabalho analisa e descreve recortes
de um vídeo produzido por Lívia Cruz e Barbara Swett no canal “React Objetificando”, em que
o corpo do homem negro é colocado em evidência e dito como perigoso, bandido, serviçal. Em
um jogo parafrástico com a objetificação das mulheres, as rappers evidenciam em 16 minutos, a
partir de sua inscrição enquanto mulheres brancas, cisgêneras, como o racismo sustenta as
relações hierárquicas entre mulheres brancas e homens negros. Por fim, os resultados de nossas
análises demonstram que, ao se meta-enunciarem como rappers (inclusas em ambientes culturais
de raízes negras) e como feministas para legitimarem seus métodos de luta antissexista, as duas
mulheres brancas reproduzem enunciados racistas sobre o corpo do homem negro, retomando
memórias ligadas, por exemplo, ao mito do estuprador negro (Davis, 2016). As análises
evidenciam que a inconsciência racial das rappers se dá pela falta de racialização de si, visto
que essas mulheres fazem parte do grupo hegemônico que não passa por experiências raciais
violentas e, por isso, hiperracializa o outro inconscientemente. A pesquisa propõe demonstrar
que o conceito de lugar de fala possibilita explicitar como ocorrem tais contradições nas práticas
de subjetivação que retomam enunciados racistas dentro de movimento progressistas, como o
feminismo. Acreditamos também que tal conceito viabilize uma descolonização do conhecimento
que proporcione que novos discursos – de transformação – sobre o homem negro circulem em
espaços de poder como a academia.
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Introdução
A categoria “mulher”, como categoria de representação identitária, já há algumas
décadas (DAVIS, 2016; BUTLER, 2017), é questionada sobre sua pretensa

universalidade, e sobre a possibilidade de engendrar um feminismo “universal” –
absolutamente “coeso”, “coerente”, sem “polêmicas”. Esse questionamento, sobre a
fenomenologia dos corpos e sua evidência ontológica, tem sido a base, dentro e fora da
esfera acadêmica, para as disputas políticas contemporâneas em torno das políticas
identitárias e da politização das identidades. Nesse contexto, tem ocorrido um
investimento acentuado na direção da chamada perspectiva interseccional de análises, que
é tributária das correntes do feminismo negro na passagem do século XX para o XXI e
que ainda é a base atual para o desenvolvimento dos transfeminismos. Tal
problematização, sobre as intersecções que povoam a identificação como “mulher”, pode
ser encontrada, por exemplo, na argumentação de Judith Butler:
Se alguém “é” uma mulher, isso certamente não é tudo o que esse alguém é; o
termo não logra ser exaustivo, não porque os traços predefinidos de gênero da
“pessoa” transcendam a parafernália específica de seu gênero, mas porque o
gênero nem sempre se constituiu de maneira coerente ou consistente nos
diferentes contextos históricos, e porque o gênero estabelece interseções com
modalidades raciais, classistas, étnicas, sexuais e regionais de identidades
discursivamente constituídas. Resulta que se tornou impossível separar a noção
de “gênero” das interseções políticas e culturais em que invariavelmente ela é
produzida e mantida. (2017, p. 21)

O desafio perante os efeitos de sentido heterogêneos produzidos sob a categoria
“mulher” surgiu do nosso contato com o vídeo “React Objetificando”, produzido e posto
em circulação pelas rappers Lívia Cruz e Bárbara Sweet. O vídeo, quando publicado na
plataforma digital Youtube, rapidamente gerou muita repercussão e polêmica,
principalmente entre as feministas negras, por se tratar, para estas últimas, de uma
objetificação racista e classista de corpos socialmente lidos como não brancos, isto é, que
não ocupam espaços de privilégio e são constantemente vinculados a formações
imaginárias marginalizadas e criminalizadas. A principal questão visibilizada pelo vídeo
é o da contradição manifesta entre ocupar uma posição dita feminista e de rapper, a priori
considerada crítica pela via da formação imaginária de mulheres que lutam contra
opressões, e, ao mesmo turno, praticar discursos racistas e classistas contra homens não
brancos.
Esse problema permitiu que delimitássemos o tema principal de nossa pesquisa,
que é a análise de discursos feministas sobre o corpo negro, especificamente, em recortes

do vídeo “React Objetificando”, de Lívia Cruz e Bárbara Sweet, no qual as duas rappers
feministas brancas cisgêneras categorizam o corpo do homem negro como bandido,
perigoso, serviçal; e em comentários de feministas negras que questionam a legitimidade
da forma de luta das rappers do vídeo. Nessa análise, buscaremos articular o conceito de
“lugar de fala”, no Brasil teorizado por Djamila Ribeiro (2017), como ferramenta
descritiva-interpretativa-política para a teoria francesa de Análise de Discurso (doravante
AD), preconizada por Michel Pêcheux (1969/1975). Dessa forma, em nossa pesquisa,
trazemos ao centro da discussão os estudos decoloniais de pesquisadoras e pesquisadores
negros (KILOMBA, 2015) por acreditarmos que eles contribuem com a construção de
caminhos e possibilidades para uma análise interseccional dos discursos que coloque em
relação marcadores sociais/identitários de gênero, raça, classe, sexualidade, orientação
de letramento, pigmentação de pele, entre outros, para analisar a constituição dos
discursos.
Além disso, nosso desafio teórico e analítico são os questionamentos sobre o
conceito de lugar de fala (ou de enunciação), tal como este conceito tem circulado desde
o campo discursivo acadêmico (ZOPPI FONTANA, 2017) até os discursos militantes
(RIBEIRO,

2017), na condição de, além de um conceito acadêmico, fenômeno

articulador da legitimidade e autoridade dos discursos, ou seja, como fundamento para os
efeitos de verdade que os textos produzem em sua circulação e na relação com as
corporalidades – as corporalidades como materialidades significantes (FERREIRA,
2013) – que atravessam/constituem seus efeitos de autoria (OLIVEIRA, 2015).
Organizamos nosso texto em três seções: na primeira, iremos apresentar o debate
teórico de aproximação entre o conceito de lugar de fala (RIBEIRO, 2017) e a Análise de
Discurso de Orientação Francesa (PÊCHEUX, 1995); na segunda uma breve revisão
bibliográfica acerca da construção de imaginários sobre o corpo do homem negro (HILL
COLINS, 2004) para analisar como esses imaginários são retomados pelo funcionamento
da memória (ORLANDI, 2002); finalmente, em nossa última seção, apresentaremos
breves análises de nosso corpus de pesquisa.
O conceito de lugar de fala no quadro teórico da AD francesa

Para a prática desta pesquisa, ponderamos que a AD teve, desde seu início,
oficialmente marcado em 1969 com a publicação do texto “Análise Automática do
Discurso”, de Michel Pêcheux, um caráter descritivo, interpretativo e político. Caráter
também contemplado pelas publicações que debatem o “lugar de fala” (RIBEIRO, 2017)
como forma de legitimar discursos não hegemônicos em meios de poder e transformação
social.
Ambas as teorias compreendem criticamente o processo de enunciação e a
constituição dos sujeitos. Acrescentando a isso a característica “desdisciplinar” da AD
(ORLANDI, 2002), provinda dos deslocamentos do Materialismo Histórico, da
Linguística e da Psicanálise, este trabalho busca demonstrar a relevância de uma
aproximação teórica entre “lugar de fala” e a teoria francesa para pensarmos uma análise
de discurso interseccional, já que o próprio Pêcheux defendeu que a AD não era uma
teoria finalizada ou completa e, durante sua vida, diversas vezes, retornou à teoria para
retificá-la.
Ao defender uma análise de discurso interseccional, propomos que a teoria
francesa dialogue principalmente com outras perspectivas não eurocêntricas de
conhecimento, produzidas fora da “geografia da razão”, isto é, provenientes do
Hemisfério Norte e de seus grandes polos de produção, difusão e legitimação dos
discursos: Estados Unidos e parte dos países europeus. Spivak (2010), por exemplo,
mesmo sendo uma grande interlocutora de Foucault, problematiza o fato de que
pesquisadores como Foucault e Deleuze não rompem com o discurso hegemônico por
terem a Europa como centro de análise. Assim, acreditamos que o diálogo “multiepistemológico” seja fundamental para uma tentativa de descolonização do
conhecimento, com a qual assumimos compromisso teórico e político, já que os principais
conceitos da AD foram desenvolvidos majoritariamente por integrantes de grupos
europeus hegemônicos, homens, brancos e cisgêneros. Nesse aspecto, concordamos com
Ribeiro (2017), quando a filósofa apresenta os argumentos de Alcoff (XXXX) em defesa
de um processo de descolonização do conhecimento,
A filósofa panamenha [Linda Alcoff] chama atenção para o fato de que para
descolonizarmos o conhecimento, precisamos nos ater à identidade social, não
somente para evidenciar como o projeto de colonização tem criado essas

identidades, mas para mostrar como certas identidades têm sido historicamente
silenciadas e desautorizadas no sentido epistêmico, ao passo que outras são
fortalecidas. [...] Alcoff faz uma reflexão rica e sofisticada de como é preciso
perceber como o colonialismo reifica as identidades e como não é possível
fazer um debate amplo sobre um projeto de sociedade sem enfrentar o modo
pelo qual certas identidades são criadas dentro da lógica colonial. (RIBEIRO,
2017, p. 29-30)

Atualmente, o debate sobre lugar de fala tem efervescido nas redes sociais onde
quase sempre é concebido como uma forma de “impor” que as opiniões dos grupos
minoritários são mais legitimas do que de outros, já que estes grupos experienciam as
violências resultantes do funcionamento do racismo, da lgbtfobia, do machismo, etc. O
conceito vem, então, sido utilizado como uma “autorização” dada somente às minorias
para silenciar outros grupos quando a temática são as opressões estruturais. Não é a esta
interpretação que recorremos ao defender a utilização do conceito de lugar de fala nesta
pesquisa.
Quando analisamos o debate sobre o lugar de fala que surge nos movimentos
feministas brasileiros – principalmente, em um dos movimentos de mulheres negras – o
objetivo é outro: não silenciar, mas questionar as autorizações discursivas dada a alguns
poucos sujeitos (homens, brancos, cisgêneros, heterossexuais) para falar sobre temáticas
que concernem a vida em sociedade (como a educação, a política, os serviços públicos e
as desigualdades), visto que determinados grupos foram privados das oportunidades de
ocupar espaços de poder (e de difusão e de legitimidade de discursos) e que a falta de
acesso a universidades, a meios de comunicação e a políticas institucionais de uma forma
geral foi um processo histórico de silenciamento/colonização das vozes desses grupos
explorados pelo capitalismo, impossibilitando que suas vivências, experiências e
perspectivas pudessem ser legitimadas e ouvidas.
Uma vez que os sentidos de gênero, de raça, de sexualidade e de outros
marcadores identitários são socialmente construídos e interseccionam-se, para Ribeiro,
“Uma mulher negra terá experiências distintas de uma mulher branca por conta de sua
localização social, vai experenciar gênero de uma outra forma” (RIBEIRO, 2017, p. 61).
Isto é, o fato biológico de nascer mulher negra vai proporcionar a essas mulheres
diferentes vivências relacionadas ao funcionamento dos discursos de gênero: as posições
destinadas a “mulher” são diferentes para brancas e negras. O conceito de lugar de fala é,

portanto, a síntese da necessidade de interseccionalidade para o tratamento das
subjetividades como formas e possibilidades de (sobre)vivências/existências.
Na tradição da AD, a discussão sobre o sujeito dos discursos parte da acepção
segundo a qual há uma determinação das formas de subjetividade pelas estruturas
ideológicas concorrentes numa determinada formação social e ideológica. Dessa forma,
os sujeitos representam posições-sujeito, heterogêneas e contraditórias entre si, que estão
vinculadas às formas-sujeito dos discursos e suas formações discursivas. Para essa teoria,
o sujeito se constitui em processo de interpelação ideológica, afetado pelas formações
discursivas, para identificar-se com posições-sujeito já instituídas pelo funcionamento da
memória discursiva, isto é, pela determinação das formações discursivas ao interdiscurso,
ao já-dito, já-enunciado.
Durante a década de 1990, Mónica Zoppi Fontana (1999) passa a desenvolver uma
nova problemática relacionada aos processos de subjetivação aos discursos: o problema
da eficácia e legitimidade dos discursos na sua enunciação e circulação; para tanto, a
autora delimita o conceito de lugares de enunciação. Nas palavras de Zoppi Fontana,
[...] o processo de constituição do sujeito se dá pelas relações de
identificação/interpelação ideológicas estabelecidas com as posições de
sujeito, definidas não só em relação ao domínio de uma FD mas também em
relação a determinados lugares de enunciação, que, por presença ou ausência,
configuram um modo de dizer (sua circulação, sua legitimidade, sua
organização enunciativa (ZOPPI FONTANA, 1999, p. 23).

Essa especificidade que é conferida ao lugar de enunciação, como constitutivo da
dinâmica das formações imaginárias (PÊCHEUX, 1995) na interpelação do indivíduo em
sujeito do discurso, nos é bastante cara, para nossas análises, porque permite definir e
analisar as formações imaginárias que, na circulação dos discursos, legitimam e
autorizam o reconhecimento dos sujeitos como tal, produzindo a eficácia dos efeitos de
verdade e as possibilidades de autoria (OLIVEIRA, 2015). Nesse ínterim, nos interessam
particularmente os “processos de identificação que se caracterizam como um movimento
contraditório

de

reconhecimento/desconhecimento

do

sujeito

em

relação

às

determinações do inconsciente e da ideologia que o constituem, materializadas nos
processos discursivos” (ZOPPI FONTANA, 2017, p. 64).

Nesse aspecto, é importante salientar que os lugares de fala têm uma constituição
heterogênea e não são permanentes; além disso, eles não são a garantia de subjetivação a
determinados discursos. Ribeiro afirma que “O lugar social não determina uma
consciência discursiva sobre esse lugar. Porém o lugar que ocupamos socialmente nos faz
ter experiências distintas e outras perspectivas” (RIBEIRO, 2017, p. 69-70). Essas
experiências distintas e outras perspectivas também são atravessadas pelas intersecções
do pigmento, dos letramentos acessados, das sexualidades que esses sujeitos praticam, o
que faz com que mulheres negras com posições sociais semelhantes não estejam
subjetivadas às mesmas formações discursivas.
Para esse debate, os discursos das feministas negras que comentaram o vídeo nos
desafiam a reflexões relevantes para compreender como a regularidade parafrástica do
enunciado “sou mulher e feminista” pode ser irregular e instável, não dando conta de
descrever um lugar de fala/enunciação singular “mulher”. Dessa forma, buscamos trazer
às análises intersecções tão importantes quanto gênero-raça-classe para descrever e
(re)interpretar os contatos e conflitos entre formações discursivas (se aparecem) nos
discursos dessas feministas.Os discursos raciais abrem outras vias de análise sobre as
condições de produção dos processos de legitimação dos lugares de fala/enunciação em
sua relação com os processos de subjetivação e de identificação aos discursos sobre
gênero no Brasil.

A construção de imaginários sobre o corpo negro
Os imaginários ocidentais hegemônicos acerca do corpo masculino negro
constituíram historicamente narrativas discursivas bastante específicas para estes
homens: na marginalidade, esses corpos foram restringidos aos espaços de violência e de
hipersexualização. Tais discursos embasaram violências físicas, simbólicas e psicológicas
contra homens negros desde o período colonial até hoje. Assim como as imagens da
feminilidade negra que instituí posições de gênero bastante específicos às mulheres
negras desde o período da escravidão, homens negros, de diferentes classes sociais,
mesmo numa sociedade estruturalmente patriarcal e capitalista, também enfrentam as
consequências das imagens que são instituídas a eles. Ao debater a naturalização dos

espaços desvalorizados socialmente como espaços de “cultura negra”, Hill Collins (2004)
explica,
Como é o caso do controle sobre as imagens da feminilidade negra,
representações da masculinidade negra refletem um padrão similar de destaque
de certas ideias; neste caso, a sexualidade e a violência que se cristalizam no
termo “booty” e a necessidade de desenvolver representações específicas de
classe para a masculinidade negra irão justificar o novo racismo. Neste
contexto, algumas representações de negritude tornam-se “verdades” de senso
comum. (HILL COLLINS, 2004, p.151- 152)

Compreender analiticamente a construção desses imaginários é pertinente para
mostrar como discursivamente esses dizeres se repetem no decorrer do tempo, retomando
memórias e fazendo a manutenção dos lugares ocupados por grupos racialmente
segregados. A questão que nos instiga a analisar a recorrência destas memórias é discutir
como determinadas autorizações discursivas – para falar sobre determinados assuntos e
ter seus enunciados legitimados – atuam de forma a perpetuar relações racializadas e
gendrificadas de classe.

Análises do corpus de pesquisa
As sequências discursivas (doravante SD) analisadas, como já dito, partem de um
vídeo postado no Youtube pelas rappers feministas Lívia Cruz e Barbara Sweet no final
de 2017. Foram coletados também comentários de mulheres negras e feministas que
reagiram ao vídeo para contrastar as memórias que interpelam tais mulheres ao
enunciarem o corpo de homens negros e/ou periféricos.
SD1: “ela é coletiva [a opinião], porém é a minha que aqui eu vou da, ele é
aquele cara, né gente, que parece que assim, cê vai encontrar ele saindo do
camburão e aí cê olha pra cara dele e cê num sabe se entrega o telefone ou se
tira a calcinha, sabe, é uma dúvida que cê fica ali, meu deus do céu, será que
eu sento na cara dele, ou será que eu passo minha carteira, eu não sei o que que
eu faço, nossa senhora, ele vai me roubar, ele vai me comer, a gente não sabe,
então, e essa dúvida é parte da atração que ele carrega com ele, cê olha pra cara
dele, ele parece aquele cara que, né, que tá lá na biqueira com o fuzil na mão
também, não parece? Parece o cara, e isso é sexy, cara, isso é sexy”.

Nessa SD, primeiramente, Barbara Sweet presume que sua opinião sobre o rapper
Lord é coletiva, isto é, compartilhada com outras mulheres heterossexuais/bissexuais que
sintam atração sexual por homens. A rapper novamente vai apresentar o homem negro,

no caso, o rapper Lord, como um ser violento e hipersexualizado. Os efeitos de sentido
produzidos por seu enunciado ligam o corpo do homem negro a formações imaginárias
de que este homem ou é violento ou é hipersexual. Conforme argumenta Hill Collins
(2004), “em alguns casos, aforça, agressividade e sexualidade que se pensa residir nos
corpos de homens negros geram admiração, enquanto em outros, essas qualidades geram
medo” (p. 153). A autora também discute como historicamente jovens negros foram
vistos como naturalmente violentos e de como a mídia relacionava a violência, que de
fato atormenta comunidades negras, a conflitos “interétnicos” e não a fatores econômicos
ou políticos.
SD2: “Fiquei tentando entender o que legitima duas mulheres brancas a dizer
que homens periféricos e negros têm cara de bandido. Barbara Sweet chega a
se referir a MC Livinho como ‘pedreirinho’. Depois ela diz que um dos caras
é o tipo que você vai encontrar saindo do camburão e que você não sabe se ele
vai te comer ou se ele vai te roubar. Que o Lorde tem cara de ‘cara que fica na
biqueira com o fuzil na mão, mas que ela acha sexy’. Racismo, elitismo, esse
vídeo é muito absurdo. Como feminista negra me sinto realmente ofendida”.

A feminista negra Stephanie Ribeiro problematiza a tentativa das rappers de
objetificar homens para “vingar” mulheres objetificadas. Ela enfatiza que Barbara Sweet
“chega a se referir a MC Livinho como ‘pedreirinho’”, e demonstra que a rapper, ao dizer
que o cantor evoluiu ao entrar ao funk e deixar a profissão socialmente desprestigiada –
é chamada por Sweet no diminutivo –, filia-se a ideologias elitistas que valorizam o luxo
e a ostentação (realidade de MC Livinho atualmente). Ribeiro explicita isso no
comentário seguinte, em que enumera as opressões reforçadas pelas rappers feministas
brancas no vídeo “racismo, elitismo, esse vídeo é muito absurdo”. E finaliza com “Como
feminista negra me sinto realmente ofendida” mostrando que o que para algumas
mulheres é entretenimento e luta contra o patriarcado, para outras é a reprodução de
opressões estruturais como o racismo e o preconceito de classe. Nesse enunciado,
Stephanie Ribeiro filia-se a formações ideológicas em que homens negros não são vistos
como superiores a todas as mulheres, mas sim também fortemente oprimidos pelo
racismo, estando inclusive abaixo de mulheres brancas na pirâmide social, o que faz que
suas companheiras negras (sejam elas mães, irmãs, esposas, etc.) se compadeçam de sua
situação dentro de sociedades estruturalmente racistas.

SD3: “kkkkkkkkkkkkkkkk eu amei muito. Esses machos viu, devia mais se dar
respeito, quer o que fazendo vídeo sem camisa vai ouvir vários comentários
chamando de gostoso”.

Na sequência discursiva 3, outra feminista branca comenta o vídeo. Com vários
“kkk” (na linguagem cibernética representam risadas) ela afirma que “amou muito” o
vídeo das rappers. No final, a moça termina com “Esses machos viu, devia mais se dar
respeito, quer o que fazendo vídeo sem camisa vai ouvir vários comentários chamando
de gostoso”, numa tentativa de ressignificar tal enunciado, geralmente proferido a
mulheres que são culpabilizadas por sua objetificação por sua escolha de roupas, por
exemplo. A sequência retoma também a exaltação de traços do corpo do homem negro
que,

coisificado,

tornou-se

historicamente

objeto

e/ou

mercadoria.

Essa

coisificação/objetificação do homem negro (que acontece há mais de quatro séculos)
“ressignificou as noções de beleza e estética negra que foram readaptadas e submetidas
às dinâmicas de compra e venda de escravos” (Santos, 2014, p. 10).

Considerações Finais
Um dos desafios teóricos e analíticos desta pesquisa foi o questionamento sobre o
lugar de fala, tal como este conceito tem circulado desde o campo discursivo acadêmico
(ZOPPI FONTANA, 2017) até os discursos militantes (RIBEIRO, 2017), na condição de,
além de um conceito acadêmico, fenômeno articulador da legitimidade e autoridade dos
discursos, ou seja, como fundamento para os efeitos de verdade que os textos produzem
em sua circulação e na relação com as corporalidades – as corporalidades como
materialidades significantes (AZEVEDO, 2014) –

que atravessam/constituem seus

efeitos de autoria.
Tivemos a oportunidade de descrever e analisar esta questão na constituição e
circulação de posições discursivas ditas feministas acerca dos corpos e das sexualidades
de homens negros, pardos e/ou periféricos. A partir da análise do vídeo React
Objetificando, produzido e posto em circulação pelas rappers feministas brancas
cisgêneras Lívia Cruz e Bárbara Sweet, e dos comentários de feministas negras a ele,
pudemos identificar e analisar as contradições dos discursos (auto)enunciados feministas

em suas estratégias de poder e de dominação em torno de corpos/identidades de homens
não-brancos e não-elitizados.
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Resumo:
Este trabalho tem como objetivo analisar como as narrativas de obras de finanças pessoais
voltadas ao público feminino dialogam, de maneira interdiscursiva, com outros dizeres existentes
em nossa sociedade sobre a relação entre mulheres e consumo. Nesse sentido, trabalhou-se com
os pressupostos teóricos e metodológicos da Análise do Discurso (AD) com o intuito de
compreender e analisar os enunciados do nosso corpus, que foi composto por dois livros sobre
finanças pessoais dirigidos ao público feminino. Em nossa análise foi possível identificar a
reprodução de estereótipos que alimentam a ideia de que há uma “força misteriosa” intrínseca
à “alma feminina” e que relacionam o trabalho das mulheres a “talentos” naturais femininos,
vistos como formas de complementação da renda; e que, de forma bastante recorrente, alimentam
a dependência da mulher ao consumo como forma de satisfazer desejos relacionados ao universo
doméstico e estético.
Palavras-chave: Educação financeira; gênero; interdiscurso.

Introdução
A crescente oferta de bens e serviços, o apelo constante ao consumo alimentado
por estratégias de marketing cada vez mais agressivas, a facilidade de acesso ao crédito
e, no cenário brasileiro atual, o aumento do desemprego e a crise econômica são alguns
dos fatores que levam ao endividamento da população.
Em âmbito mundial, Lusardi e Mitchell (2014) argumentam que os modelos
teóricos econômicos, que incorporam os principais aspectos do comportamento do
consumidor e do ambiente econômico são equivocados, pois a maioria das pessoas não é
capaz de formular e executar planos de poupança e gastos.
Nesse contexto, a educação financeira voltada à administração das finanças
pessoais surge como uma proposta de orientar a população quanto à gerência de suas

finanças, estimulando o hábito de racionalidade nos gastos, a poupança e, se possível, o
investimento.
No Brasil, com o intuito de fomentar a educação financeira da população, em 22
de dezembro de 2010, foi promulgado o Decreto Federal 7.397, que institui a Estratégia
Nacional de Educação Financeira – ENEF. O ENEF congrega ações de educação
financeira compostas de programas transversais e setoriais, executados de forma
descentralizada, e disponibiliza materiais didáticos para que a educação financeira seja
trabalhada como conteúdo transversal nas escolas.
Discussões sobre administração das finanças pessoais têm, também, ganhado
destaque nos veículos de comunicação, haja vista as diversas publicações sobre o assunto
na mídia brasileira. Isso também não é diferente no meio editorial, que disponibiliza
diversas obras sobre o tema, sejam aquelas escritas no Brasil ou traduções de obras de
outros países.
Considerando que os discursos “nascem de um trabalho sobre outros discursos”
(MAINGUENEAU, 1997, p. 120) e que as fronteiras que separam um discurso de seu
outro não são homogêneas, mas fluidas e heterogêneas, o presente trabalho busca discutir
como as narrativas que sustentam o discurso que subjazem aos textos voltados às finanças
pessoais femininas dialogam com outras narrativas presentes em nossa sociedade,
alimentadas por estereótipos sobre a relação da mulher com o dinheiro e o consumo.
Para desenvolver a nossa proposta, primeiramente apresentamos alguns
pressupostos teóricos e metodológicos de nossa análise, orientados pela noção de gênero
e pelos estudos da Análise do Discurso de vertente francesa; em um segundo momento,
trazemos a análise do corpus, composto por duas obras direcionadas à educação
financeira do público feminino: “Eu mereço ter dinheiro: como ser feliz para sempre na
vida financeira”, publicada em 2013, por Reinaldo Domingos; e “Finanças femininas:
como organizar suas contas, aprender a investir e realizar seus sonhos”, publicada em
2014 e cujos autores são Carolina R. Sandler e Samy Dana.

Gênero e discurso: direcionamentos teóricos e metodologia de análise
Este trabalho partilha da ideia de que gênero é uma construção social, histórica
e cultural. Nessa perspectiva, o gênero é uma categoria mutável, atrelada ao discurso, e

varia de acordo com o tempo e os indivíduos. Segundo Wodak (1997, p. 4), o significado
de ser homem ou mulher muda de uma geração para a outra e varia entre os diferentes
grupos raciais, étnicos e grupos religiosos, bem como entre os membros de diferentes
classes sociais. As categorias de gênero são assim vistas como construções sociais, que
institucionalizam os status culturais e sociais e servem para que o domínio masculino
sobre as mulheres pareça natural.
Com base nessa noção, segundo Colling (2014, p. 22), os fatos históricos são
construídos como resultados de interpretações e representações que têm como fundo
relações de poder. Assim, enquanto construção histórica e social, o gênero pode ser
entendido como uma forma de naturalização da dominação de um grupo sobre o outro.
Para Connel e Perse (2015), ser homem ou ser mulher não é algo determinado,
mas “uma condição ativamente em construção”, portanto “não podemos pensar o ser
mulher ou o ser homem como experiências fixadas pela natureza. Mas também não
podemos pensá-los apenas como uma imposição externa realizada por meio de normas
sociais ou da pressão de autoridades” (CONNELL; PEARSE, 2015, p. 39).
Para Colling (2014), a desconstrução do pensamento hegemônico de que o
contexto da relação entre homem e mulher é algo natural ocorreu com o movimento
feminista, quando ele deu início ao uso do termo gênero, que visava ajudar nos problemas
relativos à inserção da mulher na esfera pública.
Corroborando com a ideia de gênero como construção social, Connell e Pearse
(2015, p. 47) compreendem que, “o gênero é uma questão de relações sociais dentro das
quais indivíduos e grupos atuam”. Portanto, o conceito de homem e mulher é construído
pelos discursos presentes na sociedade que, ao se enraizarem no imaginário das pessoas,
incidem na reprodução de estereótipos sobre o que é ser homem ou mulher.
Conforme Lippmann (1966, p. 149), “nem mesmo a testemunha ocular traça um
quadro ingênuo da cena”, sendo que “um relato é o produto conjunto do conhecedor e do
conhecido no qual o papel do observador é sempre seletivo e geralmente criativo” (p.
150), pois quem observa não tem uma visão neutra dos acontecimentos, mas pautada nas
suas crenças e valores.
A sociedade, ao longo do tempo, não abandona os estereótipos criados sobre as
mulheres, ela apenas os modifica, ressignifica, e novos estereótipos surgem; as próprias

mulheres buscam criar novas imagens de si, para se sentirem representadas nos papéis
que exercem. Contudo, as mulheres são retratadas como seres inferiores aos homens, e
para explicar essa ideia de inferioridade feminina Connell e Perse (2015, p. 102)
apresentam a ideia de dicotomia de caráter, na qual mulheres e homens teriam
características opostas: as mulheres tidas como cuidadosas, influenciáveis, intuitivas e os
homens, agressivos, racionais, analíticos. Para as autoras, essas ideias “têm sido
amplamente difundidas nas culturas de origem europeia desde o século XIX, quando a
crença de que as mulheres têm o intelecto mais fraco e menos capacidade decisória do
que os homens era usada para justificar sua exclusão das universidades e do direito ao
voto” (p. 102).
Isso não é diferente em relação à educação financeira. Em pesquisa realizada nas
escolas alemãs Driva et al. (2016), observaram como a intensificação de estereótipos
sobre a habilidade financeira de homens e mulheres influencia negativamente a
aprendizagem de conceitos financeiros por estas e positivamente por aqueles.
Os discursos estereotipados sobre a mulher vão sendo difundidos na sociedade por
meio dos textos que os materializam. As práticas discursivas estão associadas à
reprodução/questionamento de estereótipos – associados, numa perspectiva discursiva,
ao já-dito, àquilo que fala antes, em outro lugar – e, quanto mais difundida for essa prática
discursiva, maior será seu papel na propagação ou mudança desses estereótipos.
Objetivando verificar como os textos que compõem nosso corpus se relacionam
com os discursos que circulam em nossa sociedade, amparamo-nos na abordagem teóricometodológica da Análise do Discurso (AD), que tem por objetivo examinar as relações
entre as práticas discursivas e o meio histórico-social do qual emergem.
As pesquisas em AD procuram compreender como os textos expressam e
reproduzem as relações sociais e as visões de mundo dos sujeitos discursivos,
considerando as condições de produção desses textos, tomados como manifestações – ou
materializações – do discurso1. (ORLANDI, 2009).

1

O discurso é aqui entendido como o lugar em que se imbricam o linguístico e o ideológico. Trata-se de
uma prática social que tem, portanto, uma regularidade, não sendo nem geral como a língua, nem individual
como a fala. O sujeito, por sua vez, é uma construção discursiva, uma posição (ou posições) assumida a
partir dos discursos que assimila e reproduz ou questiona. (ORLANDI, 2009).

Ao propormos a discussão vinculada à AD, temos como objetivo a passagem da
superfície linguística ao processo discursivo, esclarecendo as relações do discurso com
as formações discursivas (FDs)2. Para tanto, o analista deve remeter o texto a suas
condições de produção que, por sua vez, envolvem os sujeitos, a situação e também a
memória (interdiscurso).
Discutindo o papel das FDs na determinação dos elementos que compõem o
sentido, Brandão (1993) ressalta que elas possibilitariam a determinação dos elementos
que compõem o discurso. Para a autora, o sujeito, ao permitir ou excluir certos temas ou
teorias de seu discurso, busca apagar as contradições e as formas de conhecimento que
negam o seu dizer, conferindo-lhe unicidade.
No entender de Maingueneau (1997), porém, essa unicidade é apenas aparente, já
que as FDs não podem ser tomadas como blocos homogêneos e fechados que controlam
os sentidos; ao contrário, elas são heterogêneas e fluidas em suas fronteiras, sendo todo
discurso marcado por uma heterogeneidade constitutiva que dá conta da relação do
Mesmo do discurso com seu Outro.
Apesar de a relação do discurso com seu Outro ser constitutiva, os sujeitos
discursivos, ao se inscreverem em uma FD específica para dizer o que dizem, não
admitem essa relação interdiscursiva; ao contrário, reivindicam a autonomia de seu
discurso.
Considerando essas questões e que o texto é uma materialização dos discursos que
circulam em nossa sociedade sobre determinados saberes, é que propomos, neste trabalho,
discutir se as narrativas que atravessam os textos de nosso corpus efetivamente
ressignificam os estereótipos da mulher sobre a administração de suas finanças pessoais
e a sua relação com o dinheiro e o consumo – como propõem ambas as obras, dirigidas a
uma nova mulher, inserida no mercado de trabalho e que alcançou sua independência
financeira, política e cultural – ou se reproduzem esses estereótipos.

2

De acordo com Mussalim (2001, p. 119), as formações discursivas (FDs) determinam o que pode/deve
ser dito a partir de um determinado lugar social. Uma FD é marcada, portanto, “por regularidades, ou seja,
por ‘regras de formação’, concebidas como mecanismos de controle que determinam o interno (o que
pertence) e o externo (o que não pertence) de uma formação discursiva”. Ao se projetar em relação a FDs
externas, uma FD será sempre invadida por discursos outros, constituindo-se como “um espaço atravessado
por outras formações discursivas”.

Em termos metodológicos, trata-se de uma pesquisa qualitativa que parte do plano
intradiscursivo, ou seja, o plano da materialidade textual, que é o ponto de partida para
que tenhamos acesso ao interdiscurso. Adotamos como categorias de análise linguística
os três níveis da narrativa, conforme modelo definido por Genette (1995): “Como?”; “O
quê?”; e “Quem?”.
Para a operacionalização de nossas discussões, utilizaremos o desenvolvimento
desse plano, conforme proposto por De Fina e Georgakopoulou (2012). Para as autoras,
o “Como?” refere-se à questão da linguagem e do estilo; o “O quê?”, ao conteúdo ou
temas presentes na narrativa, revelando a sucessão dos acontecimentos e o modo como
eles se relacionam; e o “Quem?” ao processo interacional e às práticas discursivas. Os
dois primeiros níveis estariam, portanto, relacionados à construção linguística dos
enunciados e o terceiro às relações envolvidas no processo de interação.

A imagem da mulher em obras de educação financeira: relações interdiscursivas e
estereótipos
Iniciando a nossa discussão pelo terceiro nível (“Quem?), temos produções
linguístico-textuais, que se materializam em dois livros, um escrito por um homem, e
outro por uma mulher e um homem, destinados ao público feminino, o que não limita sua
recepção apenas a este público, na medida em que a obra pode ser lida por qualquer pessoa
que tenha acesso a ela. Contudo, no plano das práticas discursivas, os autores das obras,
ao escrevê-las, idealizam como leitoras ideais (interlocutoras) as mulheres, já que se
dirigem diretamente a este público. Abrimos um breve parêntese aqui para comentar a
questão da autoria. A categoria “autor” não tem status teórico na AD. Assim, ao nos
referirmos à entidade responsável pelos sentidos expressos nos textos, estaremos tomando
a noção de enunciador, considerado como aquele que se constitui na enunciação, ou seja,
um ser que é responsável por um ponto de vista que é encenado no enunciado (DUCROT,
1984 apud MAINGUENEAU, 2017).
Em relação ao momento de produção, as são obras, publicadas em 2013 e 2014.
Nelas, os locutores, ao se inscreverem como sujeitos da formação discursiva (FD) da qual
pretendem construírem seus dizeres, instituem-se como porta-vozes de uma FD em que,
segundo suas próprias palavras, a mulher “deixou de ser apêndice do homem, ganhou

espaço em todos os terrenos possíveis e imagináveis, conquistou a independência sexual,
cultural e política” (DOMINGOS, 2013, p. 15) e “vem conquistando cargos cada vez mais
altos e salários maiores. Com isso, cria-se uma independência real – e o desejo de morar
sozinha, abrir um negócio ou comprar a casa própria” (SANDLER ; SAMY, 2014, p. 12).
Em termos do “Como”, os textos são escritos em linguagem acessível a um grande
e variado público e adota um estilo bem próximo ao coloquial, criando um ambiente de
conversa face a face, em que os locutores se dirigem diretamente a suas interlocutoras,
pela utilização constante do pronome de tratamento “você”. Mediante a adoção desse
estilo verbal, os locutores estabelecem uma relação de proximidade com suas
interlocutoras, recriando um espaço de interação no qual demonstram compreender a
alma feminina.
Considerando o nível de análise referente ao “O quê?”, nosso intuito é justamente
verificar como os enunciadores que se constituem no plano discursivo e que se inscrevem
previamente em uma FD que reconhece a independência conquistada pelas mulheres se
relacionam com outras FDs representadas pelo já-dito, o pré-construído, que, ainda em
nossos dias, alimenta os estereótipos sobre a imagem da mulher na sociedade e sua relação
com o consumo e o dinheiro.
Para tanto, selecionamos, para este artigo, alguns enunciados presentes nas obras
e os organizamos em torno de formações discursivas temáticas relacionadas à entidade
feminina em sua relação com as finanças, lembrando, conforme Maingueneau (2015, p.
87), que essas entidades devem ser analisadas “por meio dos funcionamentos discursivos,
e não como a expressão de realidades que estariam acima, fora da linguagem”.
Vejamos, portanto, como essa relação interdiscursiva se estabelece nos doze
trechos selecionados para nossa discussão:
1) Assim, a partir de hoje, quando você passar pela vitrine de uma loja sem
cair em tentação, saberá que está abdicando de ter uma bota de cano alto da
grife do momento, por exemplo, porque está trocando um pequeno prazer
imediato por um sonho maior e mais importante. Ou seja, você estará trocando
a gratificação momentânea por algo melhor no futuro. (DOMINGOS, 2013, p.
37).
2) [...] muitas mulheres consomem o que podem e o que não podem com a
desculpa do ‘Eu mereço...’. ‘Eu mereço esse vestido’, ‘eu mereço esse sofá
novo’, ‘eu mereço esse jogo de panelas cor-de-rosa’. Mas pense bem: você
merece torrar tudo o que ganha nessas pequenas coisas e depois viver na

corda bamba dos parcelamentos, dos empréstimos bancários, dos cheques
especiais, das faturas de cartão de crédito? (DOMINGOS, 2013, p. 37).
3) Se comprar sapatos e mais sapatos a faz feliz, então vá em frente! Mas, de
preferência, sem endividamento, com capacidade de satisfazer todas as suas
necessidades e desejos não apenas no presente. (SANDLER; SAMY, 2014, p.
27).

Nesses três enunciados, em relação aos aspectos discursivos, percebemos que, no
plano do interdiscurso, o dizer dos enunciadores – apesar de se inscreverem, como vimos,
em uma FD que considera a independência e a liberdade sexual, cultural, econômica e
política conquistada pela mulher – associa-se a uma outra FD, que fala antes, e que
carrega estereótipos relacionados ao impulso consumista feminino (o que pode ser
observado na escolha das expressões linguísticas “cair em tentação”, “pequeno prazer
imediato”, “gratificação momentânea”, “necessidades e desejos [...] no presente”, e pelo
uso repetido da expressão “eu mereço”), relacionado a itens de beleza, como, “uma bota
de cano alto da grife do momento”, “vestido”, “sapatos e mais sapatos”.
No enunciado 2, além das mercadorias relacionadas à preocupação feminina
com a aparência física, o enunciador aponta como objetos de desejo da mulher, um “sofá
novo” e “um jogo de panelas cor-de-rosa”, fazendo alusão à função doméstica da mulher.
4) Assim como Rapunzel, toda mulher carrega em si uma misteriosa força que
faz com que seja capaz de suportar as maiores dificuldades. A alma feminina
é, por si só, uma fortaleza sem igual. Portanto, na sua vida como um todo, e
na área financeira em especial, você precisa usar essa força interior a seu
favor. (DOMINGOS, 2013, p. 59).
5) Vale ressaltar que existe atualmente uma indústria de casamento, bem
lucrativa, por sinal. Ela se aproveita do fato de esse ser um momento único,
em que as noivas, especialmente, ficam muito emocionadas e estão mais
sensíveis. Com apelos mil e frases como “você merece” e “vai ficar tão
bonito!”, são diversas as tentações para sair do orçamento aqui e ali, nos
gastos com flores e com os docinhos. (SANDLER; SAMY, 2014, p. 120).

No enunciado 4, o enunciador, buscando garantir um dado sentido relacionado à
força das mulheres, acaba produzindo sentidos que não planejava, o que confirma que os
limites que separam a FD a que se filia para construir seu dizer de outras FDs não são tão
rígidos a ponto de excluírem os sentidos outros, não pretendidos.
Assim, ao utilizar as expressões “misteriosa força”, “alma feminina”, “força
interior”, o enunciador indica que as mulheres têm determinadas características que lhes

são próprias, reproduzindo o estereótipo da concepção biológica de gênero, no qual
acredita-se que determinados padrões psicológicos façam parte da natureza feminina. A
crença nesses padrões psicológicos também está presente no trecho 5, no qual, afirma-se
que “as noivas, especialmente, ficam muito emocionadas e estão mais sensíveis” como
se a emoção e a sensibilidade em relação ao casamento fossem naturalmente próprias à
mulher. Essas visões, de características que seriam inatas ao sexo feminino,
desconsideram a concepção dos estudos atuais sobre gênero para os quais os conceitos de
homem e de mulher são construções sociais, que formam o imaginário social,
reproduzido/construído por estereótipos alimentados por essa visão biológica de sexo.
6) Todo mundo deseja encontrar um parceiro, alguém para amar, dividir a
vida, formar uma família e compartilhar sonhos e planos. [...] Seja um
casamento tradicional, com direito a vestido branco, véu e grinalda, seja algo
bem moderninho, de vestido curto em uma balada para celebrar com os
amigos, não há como negar que a maioria das mulheres já parou para sonhar
com esse dia. (SANDLER; SAMY, 2014, p. 117).
7) Ele [o vestido branco] é importante pela simbologia, por tudo o que
representa. Afinal, que menina nunca sonhou com um vestido branco? E a
indústria do casamento também sabe disso e joga o preço nas alturas.
(SANDLER; SAMY, 2014, p. 124).

Em 6 e 7, pode-se perceber novamente a filiação do enunciador a uma FD que
reforça uma tendência feminina ao consumo de determinados produtos/sonhos, no caso o
vestido e o casamento. Se no início do enunciado 6, podemos inferir que há uma
referência a um desejo tanto do homem quanto da mulher de se casarem (“todo mundo
deseja”), à medida em que o texto vai sendo desenvolvido, percebemos que o casamento
(“Seja um casamento tradicional, com direito a vestido branco, véu e grinalda, seja algo
bem moderninho, de vestido curto em uma balada para celebrar com os amigos”) é um
sonho atribuído à “maioria das mulheres”, especialmente o tradicional “com um vestido
branco”.
8) Assim como Cinderela, você também deve ter algumas aptidões naturais
que talvez nem tenha percebido ainda. Toda mulher nasce com diversos
talentos e dons especiais. Algumas são boas com números; outras sabem
cozinhar divinamente bem; há aquelas que entendem da harmonização de
cores, espaços, objetos; as que falam fluentemente várias línguas; as que têm
facilidade para artes (dança, música, teatro) etc. [...] Por exemplo, há
mulheres que fazem bijuterias, agendas, bolsas para comercializar. Existem
aquelas que dão aulas particulares de inglês. Outras que vendem cosméticos

por meio de catálogos. Há até as que comprometem seus finais de semana
encarando os chamados “bicos”, como baby-sitter e recepcionista em eventos,
e as que praticam uma infinidade de outros trabalhos extras, os chamados
freelance. Cabe a você ponderar quais são os seus talentos e desenvolvê-los.
(DOMINGOS, 2013, p. 66-69).

O enunciado 8, novamente, apoia-se no estereótipo que reproduz a crença de que
haja características próprias à mulher, ligadas à concepção biológica de gênero, quando
se utiliza das expressões “aptidões naturais”, “toda mulher nasce com diversos talentos e
dons especiais”. Essas expressões são utilizadas para qualificar as mulheres e introduzir
a sequência de ações atribuídas a elas posteriormente na narrativa. Essas ações englobam
o que o enunciador afirma serem talentos e dons especiais das mulheres. É interessante
observarmos nessa sequência de ações como as duas FDs predominantes no discurso se
imbricam. Isso porque, ao mesmo tempo em que atribui às mulheres a capacidade de
realizar tarefas que não são frequentemente ligadas apenas ao universo feminino, como
serem “boas com números” ou falarem “fluentemente várias línguas” – estas em número
reduzido –, o sujeito enumera um conjunto de ações historicamente atribuídas ao
estereótipo do trabalho da mulher: cozinhar, entender “da harmonização de cores,
espaços, objetos”, ter “facilidade para artes (dança, música, teatro)”, fazer “bijuterias,
agendas, bolsas para comercializar”, dar “aulas particulares de inglês”, vender
“cosméticos por meio de catálogos”, fazer “bicos”, de “baby-sitter e recepcionista em
eventos”.
É pertinente observarmos, ainda, que a maior parte dessas atividades, além de
serem relacionadas ao talento e às aptidões femininos, são apontadas como atividades
complementares, o sujeito, inclusive afirma que, “há até as que comprometem seus finais
de semana” para realizar “bicos”.
Considerações Finais
A sustentação da nossa discussão se fundamentou, sobretudo, nas pesquisas sobre
gênero e discurso, com foco no interdiscurso, compreendido como a relação entre
Formações Discursivas que expressam e reproduzem as relações sociais e visões de
mundo dos sujeitos discursivos. Considerando essas relações interdiscursivas e que o

trabalho de análise deve se orientar pelo processo de “de-superficialização” da leitura,
buscamos compreender os modos como os discursos se textualizam (ORLANDI, 2009).
Observamos em nossa análise que os enunciadores atualizam estereótipos ligados
a FDs que não comungam com a imagem de independência e conquistas das mulheres –
reconhecida por esses enunciadores no plano da materialidade de seus dizeres – mas
reforçam crenças e valores reproduzidos historicamente por meio de estereótipos sobre o
universo feminino.
Nesses termos, ao atualizar esses estereótipos na construção narrativa da relação
da mulher com suas finanças pessoais, os enunciadores desconsideram a atual noção de
gênero como construção social e reproduzem discursos que alimentam a ideia de que há
características biológicas que influenciam a formação psicológica das mulheres e os
papéis sociais que elas desempenham.
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Resumo:
Este trabalho que aqui se apresenta é originário de uma pesquisa financiada pela FAPESP. Um
de seus objetivos foi o de investigar as condições de produção em que ocorre a alfabetização em
salas de aula dos dois primeiros anos do Ensino Fundamental I. Realizamos tal pesquisa
amparados na Análise de Discurso de Matriz francesa pecheuxtiana e na Teoria Sócio-histórica
do Letramento. O corpus foi composto por entrevistas semiestruturadas com professores
alfabetizadores da rede estadual de ensino paulista e, ainda, observações de aula desses
professores com registro em caderno de campo. Dentre outros resultados mostraremos aqui o
imbricamento do discurso do professor na produção de verdades absolutas pelo material didático
e
como
essas
verdades
estão
enraizadas
na
prática
pedagógica.
Palavras-chave: Análise de Discurso; Discurso Pedagógico Escolar (DPE); Autoria.

Introdução
O discurso está presente em todas as relações existentes na escola e influencia a
maneira com que ocorrem as tramas da relação ensino-aprendizagem. Com isso,
interessamo-nos em como alguns discursos se tornam verdades cristalizadas e
inquestionáveis, tanto os proferidos pelo professor visando o aluno, quanto os da equipe
gestora visando o professor.
Isto posto, corroboramos com Payer e Celada (2016) quando estas defendem que
as pesquisas na área de ensino não dizem respeito somente à didática uma vez que
envolvem a língua. Assim sendo, o ensino torna-se parte das condições de produção de
um processo de inscrição por parte de um sujeito da linguagem: na ordem da língua, essa
inscrição envolve aspectos como a identificação e a subjetivação.
Consideramos a AD como um possível dispositivo para “olhar” os discursos que
circulam na sala de aula e entendê-los como fatos discursivos. Ou seja, consideramos
relevante atermo-nos às minúcias do ensino e às particularidades dos sujeitos envolvidos

nesse processo, para que assim haja uma constante (re)construção de sentidos e
conhecimentos no espaço escolar.
Através dessas colocações pusemo-nos a investigar como os professores estão
imbricados aos discursos parafrásticos tidos como únicos, donos de uma verdade
incontestável. Para isso, apresentamos aqui o recorte de uma pesquisa que traz análises
acerca da relação do professor com o material didático utilizado em sala de aula.

Conceitos centrais da Análise de Discurso
Quando nos referimos à Análise de Discurso (AD) fazemos alusão aos
pesquisadores que tem como base os postulados de Michel Pêcheux a partir da década de
60. Iniciamos as reflexões dessa seção definindo a palavra “discurso" que segundo
Pêcheux (1990) é “um efeito de sentido entre interlocutores”, portanto, não nos
ancoramos na perspectiva de que exista um emissor e um receptor de uma suposta
mensagem que chegará tal e qual foi transmitida. Há, na constituição do discurso,
deslizes, atos falhos e brechas que nos levam a refletir sobre seu funcionamento.
Ressaltamos que um discurso não está/é livre e solto, pois este se submete a uma
formação discursiva que é regida por uma formação ideológica. Sendo assim, a depender
do local e situação decidimos se um dizer é cabível, logo, a formação discursiva é “(...)
aquilo que numa formação ideológica dada - ou seja, a partir de uma posição dada em
uma conjuntura sócio-histórica dada - determina o que pode e deve ser dito” (ORLANDI,
2009, p. 43).
De acordo com Pêcheux (2014b) as formações discursivas não são blocos
homogêneos, acabados e fechados, mas sim, caracterizam-se pelas contradições e suas
circunstâncias heterogêneas. Assolini (2015, p. 70) afirma que “uma formação discursiva,
que é o lugar da constituição do sentido (sua matriz), está em constante movimento e
ininterrupta (trans)formação, (re)produzindo-se por meio do interdiscurso”.
Para compreendermos essas redes em que o discurso é constituído trazemos as
formaç(ões) ideológica(s) que “(...) constitui um conjunto complexo de atividades e
representações que não são nem individuais nem universais, mas se reportam mais ou
menos diretamente às posições de classe em conflito umas com as outras” (HAROCHE,
1971, apud ORLANDI, 2003, p. 27).

Destacamos que esse interlocutor do/no discurso não é tido para a AD como um
simples indivíduo, mas sim um sujeito atravessado e interpelado pelos efeitos do
inconsciente e da ideologia, consecutivamente. Segundo Pêcheux (2014b, p. 135) “só há
prática através de e sob uma ideologia e só há ideologia pelo sujeito e para sujeito”.
Fundamental para a discussão que nos propomos é o conceito de DPE: discurso
pedagógico escolar. Essa denominação advém das tipologias discursivas propostas por
Orlandi (1987), entre elas estão o discurso lúdico, discurso polêmico e discurso
autoritário. Em conformidade com Orlandi (2011) há dois critérios fundamentais
utilizados para qualificar um discurso. O primeiro diz respeito a reversibilidade entre
interlocutores: se há ou não possibilidades de alternância na posição de agente do
discurso; já o segundo, diz respeito a existência da polissemia: se há ou não espaço(s)
para interpretações.
De acordo com essa classificação, o discurso autoritário tem como principal
característica a irreversibilidade entre interlocutores, possuindo um agente único do
discurso; e polissemia fechada, pois há uma única forma de interpretar, colocada como
verdade inquestionável.
Orlandi (2011) afirma que a polissemia é a possibilidade de criar múltiplos
sentidos sobre uma mesma enunciação; já a paráfrase é a instituição da regra, da lei, onde
vigora somente um sentido único. Sendo assim, o discurso pedagógico refere-se à
instituição escolar “(...) bem como aos aspectos que dizem respeito a situações
pedagógicas, tais como processo ensino-aprendizagem, procedimentos e estratégias de
ensino, abarcando o cotidiano escolar” (ASSOLINI, 1999, p. 104).

Metodologia e Análises discursivas
Para compor nosso corpus, foram realizadas quatro entrevistas semiestruturadas
com professores alfabetizadores da rede estadual paulista de ensino. E, ainda, foram
observadas as rotinas das salas de aula desses professores com registro em caderno de
campo.
Lembramos que para a AD
não é necessário que se acumule uma quantidade mínima e aceitável de dados
(...) para se chegar a uma conclusão válida, pois o dado não é uma realidade

que tem valor por conta de sua incidência ou repetição, mas por aquilo que ele
indicia (GINZBURG, 1991), ou seja, pela realidade que ele pode dar acesso
(PAULA e TFOUNI, 2013, p. 196).

Essas entrevistas foram áudio gravadas e posteriormente transcritas na íntegra,
formando o que Courtine (1982) denomina de amplo espaço discursivo. Dando
seguimento no processo de análise detivemo-nos em alguns recortes (ORLANDI, 2003).
Nesses recortes buscamos as sequências discursivas de referência (SDR) “enquanto
manifestação da realização de um intradiscurso - como ponto de referência a partir do
qual o conjunto de elementos do corpus receberá sua organização” (COURTINE 2016, p.
25).
Apresentamos então, quatro recortes que formam nossos gestos de análise. Os
fragmentos aqui analisados respondem ao seguinte questionamento da entrevista: Você
pode escolher não trabalhar com o material didático que a rede estadual propõe?
Sujeito Professor A: “Não... ele é bem imposto né, ele deixa muito a desejar... ele é bom? Ele
é bom! Mas só ele... que aí você só fica trabalhando lista, lista, né, então é uma coisa assim que
você tem que acrescentar coisas suas né, não é o que você quer também, você tem que pegar
outras coisas e ir introduzindo junto...
Sujeito Professor B: Não... ela [coordenadora] fala que aqui tem que trabalhar com esse
material, claro que se a pessoa bater o pé e não quiser trabalhar com o livro didático e tal, é...
não tem problema, mas ela prefere que a gente trabalhe com o ler e escrever...
Sujeito Professor C: Não, não, nós temos que trabalhar o Ler e Escrever... é como a gente a
coordenadora fala: aqui é uma empresa... ela é o Estado, é uma empresa, então se a gente tem
um material pra seguir a gente tem que seguir o que aquela empresa tá conduzindo... Pode... ter
as lacunas... tem algumas lacunas que a gente encaixa de outra maneira... mas sempre voltada
pro método...
Sujeito Professor D: Não, nós temos que trabalhar, nós temos que trabalhar, se eu gosto ou não
nós temos que trabalhar, a gente tem que tentar se... a... Fazer com que a atividade seja atrativa
para a criança, por mais que você não goste...”

Em todos esses recortes podemos perceber que há a presença do(s) significante(s)
ter ou temos que trabalhar, que marca uma regularidade no discurso dessas professoras.
Essa expressão nos indica a forte imposição deste “material do Estado” nas salas de aula.
Ao longo da pesquisa e estágios curriculares, percebemos que a utilização desse material
cria um controle da coordenação pedagógica da escola, que busca alcançar objetivos e
metas (im)postas pela Secretaria de Educação do Estado de São Paulo (SEE-SP).
Assim sendo, quando os quatro sujeitos assumem “tem que trabalhar” com o
material, vemos que todos se inserem na mesma formação discursiva que desconsidera
seus saberes-fazeres e assumem o material como protagonista de seu trabalho pedagógico.
Com isso, descortinamos uma formação ideológica que concebe “(...) o ensino a partir da
perspectiva magistrocêntrica, livresca e avaliativa, características essas presentes,
sobretudo no Discurso Pedagógico Escolar tradicional” (ASSOLINI, 2016, p. 133). Isto
posto, percebemos que o processo pedagógico fica cristalizado por uma instituição o que
causa um retorno constante a um mesmo espaço dizível.
Verificando cada dizer em seus pormenores, vemos que o professor A (doravante
PA) afirma que o material é bom, porém, necessita que o professor enriqueça as
atividades, como coloca: “você tem que acrescentar coisas suas né”; com isso, vemos a
preocupação da professora em oferecer a seus alunos um bom conteúdo para que eles, de
fato, aprendam.
Dessa forma, temos a impressão que há autonomia para trabalhar e modificar o
material, porém, logo em seguida, a professora complementa: “não é o que você quer
também”, levando-nos a concluir que a mudança não está pautada em sua livre vontade,
mas sim no que lhe é permitido.
Notamos ainda a contradição presente no discurso desse sujeito: “ele deixa muito
a desejar... ele é bom? Ele é bom!”, que primeiro afirma o material deixa muito a desejar,
para logo em seguida afirmar que ele é bom. Identificamos esse movimento em todos os
sujeitos participantes das entrevistas: ao mesmo tempo em que eles tentam mostrar o quão
positivo o material é, continuamente lhes escapam atos falhos que mostram um lado não
tão positivo assim.
Assim como PA, o sujeito professor B (doravante PB), também cai em contradição
ao primeiro afirmar que “ela [coordenadora] fala que aqui tem que trabalhar”, porém,

logo depois coloca que se a pessoa bater o pé e não quiser trabalhar não tem problemas,
“mas ela prefere que a gente trabalhe com o ler e escrever”. O tem que muda para o
prefere.
Essa contradição presente no discurso de PA e PB nos remete a um sujeito que
“(...) para a AD, é uma posição material linguísticohistórica, produzida em meio ao jogo
de contradições e tensões socioideológicas” (DORNELAS, 2017, p. 34). A percepção
dessas contradições se torna visível, pois
(...) a fala revela-nos mais que o escrever, pois os sentidos não são controlados,
ao contrário, estão à deriva, suscetíveis ao deslize, à troca, ao equívoco, à
contradição, à ambiguidade, ao que a AD aponta-nos como efeitos de sentidos,
já que não existem sentidos “literais” (CAMARGO, 2016, p. 101-102).

Ainda na fala de PB “claro que se a pessoa bater o pé...” notamos o uso da palavra
claro causando um efeito de evidência de sentido. Essa suposta homogeneidade causada
pelo uso do material nos leva a refletir que quando o trabalho docente é uniformizado, se
torna mais fácil manter os mecanismos de controle da SEE-SP (FOUCAULT, 1975).
Seguindo nas análises, averiguando os dizeres de professor C (doravante PC)
temos “a coordenadora fala: aqui é uma empresa... ela é o Estado, é uma empresa, então
se a gente tem um material pra seguir a gente tem que seguir o que aquela empresa tá
conduzindo”; assim, vemos que a coordenadora se filia a uma formação discursiva
baseada em ideais neoliberais, que compara a escola com uma empresa, retirando todo o
potencial humanizador, lhe conferindo uma função mercadológica. De acordo com Ball
(1999, p. 126) apud Soares (2015, p. 62) vivemos a "crescente colonização da política
educacional pelos imperativos da economia".
Esses ideais nos remetem a formações ideológicas neoliberais que agem cada vez
mais forte sobre nossa sociedade, inclusive na escola, que muitas vezes é taxada como
ineficiente, sendo submetida ao discurso do empreendedorismo visando melhoras em sua
administração. Essa assunção da lógica mercantil como eficiência na escola, imputa a
essa instituição valores como a competitividade, a meritocracia e premiações por
produtividade.
A formação escolar baseada nesses ideais não gera nos alunos um processo
humanizador e de mudança em sua identidade, mas sim, forma alunos indiferentes aos

conhecimentos e às pessoas. Essa maneira de encarar a escola não possibilita aos alunos
a aquisição de aprendizagens significativas e que possibilite a ele se colocar na posição
de sujeito autor.
Concordamos com Libâneo (2016, p. 46-47) quando este afirma que
A educação fundamental, assim, passa a ser um instrumento indispensável das
mudanças levadas a efeito no capitalismo globalizado e para o êxito econômico
global, principalmente aquela dirigida aos setores sociais mais marginalizados,
pois assegura o potencial produtivo “de todos”, isto é, dos mais pobres.

Acreditamos assim, que esse efeito do capitalismo globalizado afeta
negativamente o funcionamento interno das escolas e o trabalho pedagógico-didático dos
professores (LIBÂNEO, 2016).
Seguindo, o sujeito PC afirma ainda que existem lacunas no material: “tem
algumas lacunas que a gente encaixa de outra maneira... mas sempre voltada pro
método…”. Esse encaixe só pode ser feito se coincidir com o método proposto pelo livro,
ou seja, mesmo as lacunas que o livro apresenta são preenchidas com as mesmas
atividades presentes nele, não abrindo assim espaço para o novo.
Sobre essa questão assentimos com Pacífico (2008 p. 240) quando esta coloca que
(...) é preciso acrescentar o novo, como se a “matéria” para a construção do
texto fosse uma massa de modelar que já tem uma existência (o já-lá, o
interdiscurso), mas cada sujeito pode dar uma nova forma para ela (o
intradiscurso), o que é possível quando se trabalha na tensão entre paráfrase (a
massa) e polissemia (as novas formas que podem ser criadas).

Por fim, temos o sujeito professor D (doravante PD) que enuncia repetidamente
“nós temos que trabalhar”, enfatizando a obrigatoriedade do material didático. Seguindo
em seus dizeres temos: “se eu gosto ou não nós temos que trabalhar”, e complementa
que cabe ao professor “fazer com que a atividade seja atrativa para a criança, por mais
que você não goste”. Com isso, toda a carga do trabalho fica imputado ao professor que
assume sozinho a responsabilidade pelo sucesso ou fracasso de tais atividades.
Essa responsabilização do sujeito professor, nos remete novamente à presença de
formações ideológicas neoliberais no ambiente escolar onde valores como o
individualismo e a meritocracia são valorizados, ou seja, se o professor deseja ter
“sucesso” em suas atividades, só depende dele mesmo.

Por fim, aferimos que há no discurso desses professores a formação imaginária de
uma suposta liberdade, de que o trabalho pedagógico deles não está preso ao material;
porém, esse aprisionamento se materializa de alguma forma e em algum momento em
seus discursos. Notamos a ilusão e naturalização ocasionada pela ideologia, que causa
nesses professores essa sensação de liberdade, que supostamente não está pautada na
paráfrase.
Essa ilusão faz com que os professores permaneçam na paráfrase e acreditem que
essa é a melhor e única forma de realizar o seu trabalho. Assim, observamos uma posição
em que o material didático é uma verdade inquestionável que guia o trabalho de sala de
aula da melhor (e mais neutra) maneira possível.

Considerações Finais
Neste recorte específico da pesquisa buscamos mostrar como o cotidiano leva os
professores a (re)produzirem os discursos produzidos pelo material didático, que se
tornam verdades inquestionáveis. Através de indícios dos/nos dizeres dos professores
pudemos perceber como se dá a relação das escolas estaduais com o material didático
recebido do governo.
Essas relações (material didático - professor) muitas vezes são pautadas na
paráfrase, e fazem com este siga o livro como um único caminho de um mapa e não como
uma das ferramentas possíveis em sala de aula. Esse único caminho do mapa guia o
professor a cumprir objetivos que são externos à sua sala de aula e seus alunos, que se
tornam meros ‘resolvedores’ de uma atividade pronta que lhes foi enviada.
Amparados na AD almejamos o trabalho pedagógico pautado na polissemia, na
criação de inúmeros sentidos possíveis. Acreditamos, pois, que alunos e professores
podem ocupar a posição de autoria de seu dizer. Defendemos, assim, que um trabalho
pedagógico fundamentado na AD e na abordagem sócio-histórica do letramento “(...)
contribuiria para desenvolver o senso crítico do educando, conduzindo-o a ocupar
posições discursivas que lhes possibilitasse produzir sentidos, instaurar diferentes gestos
de interpretação e realizar leituras outras” (ASSOLINI, 2008, p.144).
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Resumo:
A migração para a Amazônia na década de 1980 é representada no romance De Ouro e de
Amazônia (1989) de Oswaldo França Júnior (1936-1989) por meio da aventura de um herói
obstinado, cujas ações são norteadas pelo desejo de ascensão. Almejando adequar a superrealidade ficcional a um determinado contexto socioeconômico, o modo de narrar adotado por
França Júnior produz uma sensação do real que se constrói, entre outros meios, pelo tipo de voz
narrativa e pelas referências espaciais. É por meio do narrador observador que traços
particulares da rotina do migrante são registrados, mostrando, no trânsito de migrantes em
busca do novo Eldorado em garimpos na Amazônia na década de 1980, uma agitação de vozes
representativas de conflitos, confluências e construções identitárias. As diversas vozes presentes
no processo migratório em causa e na obra representada formam a “imagem” do romance como
resultado de forças de duas naturezas, a centrípeta e centrífuga, conforme estudos de Bakhtin
(1990).
Palavras-chave: Romance; Dialogismo; Migração.

Introdução
No romance De ouro e de Amazônia (1989), de Oswaldo França Júnior (1936-1989),
representa-se o drama de brasileiros que, banidos pelas condições de miséria de suas
localidades, são atraídos pela ideia do Eldorado na região Norte. A composição do romance
aproxima ficção e acontecimentos das décadas de 1970 e 1980, produzindo uma sensação de
real que se vale, principalmente, pelo tipo de voz narrativa e pelas referências a espaços
reconhecíveis geograficamente. Além disso, o narrador observador, cuja visão se aproxima do
ponto de vista do protagonista, registra traços particulares da rotina do migrante na Amazônia
nos anos 1980.
O romance, segundo Bakhtin (1990, p. 74), caracteriza-se, como gênero, pela
organização estética e combinação de uma “diversidade social de linguagens”. Uma das
forças do texto seria a intensidade de relações de visões de mundo e representações de
grupos sociais, entrelaçadas de modo a performatizar os discursos de outrem e a matéria

narrada. O texto de Oswaldo França Júnior atende a essa noção de romance na medida
em que a sua construção se dá pela múltipla inter-relação de personagens com formação
experiencial diversa e que munidas de um plano mais ou menos comum, migram para a
Amazônia. As tensões e contradições que emergem dessas relações, somadas aos
ingredientes sócio-históricos do período em que a narrativa é situada, dão a medida da
construção e interação de vozes nesse romance.
O entrelaçamento de diversas vozes, que caracteriza as populações presentes no
processo migratório dessa década e as particularidades dos pontos de vista, cria um
imaginário sobre a Amazônia. Esse imaginário configurado por meio da ficção, que
encena determinações histórias, sociais e afetivas, possibilita a percepção de um espaço
e suas dinâmicas, que até então não existia, como sugere Wolfgang Iser (1996, p. 22-28).
A ficção seria o espaço tangível que permite a experiência reflexiva de algo pela
encenação de uma situação como um duplo de si no qual o acréscimo de elementos novos
ou de modificações do que é conhecido dessa situação, permite perceber o não visto
(ISER, 1999, p. 77).
Pode-se então dizer que a encenação da migração no romance de França Júnior
possibilita, pela perspectiva do narrador e dos diversos pontos de vista, a emersão de uma
Amazônia como espaço de intensa mobilidade social devido à falta de perspectiva no
Sudeste e como local de fortuna para os que suportam as duras condições do ambiente.

A estética do entrelaçamento de vozes
O entrelaçamento de vozes é o aspecto diferencial do romance De ouro e de
Amazônia. A despeito do discurso aparentemente despojado, que se vale da estilização
dos registros da oralidade por meio do vocabulário simples, coordenação por polissíndeto,
sintaxe por justaposição e sem rebuscamento, é no nível das articulações superiores do
discurso, isto é, no entrelaçamento de vozes, que se dá a trama propriamente literária do
texto.
Esse procedimento, identificado pela interação entre as vozes das personagens e
também do narrador, que, por sua vez modula todo o conjunto, faz do romance um
extenso diálogo em que cada voz é representativa de realidades particularmente pensadas
e sentidas. Nesse sentido, um romance não são meras palavras ou apenas um mundo de

papel como se diz, mas vivências construídas porque a palavra, como diz Bakhtin (1999,
p. 95), “está sempre carregada de um conteúdo ou de um sentido ideológico”, que na
literatura é o resultado da transcriação ficcional. No romance em causa, a interação de
vozes dá-se por meio do narrador que porta-se como testemunha secreta, invisível para
os personagens-locutores, cujas vozes e oitivas são transformadas em discurso que tanto
interpreta a realidade vivencial que o autor (a voz não-biográfica, apartada da vida
cotidiana e que por ora escreve) desejou imprimir ao texto, como a realidade ficcional
que o narrador trama entre as personagens e os intermediários sócio-históricos (Candido,
1988, p. 9) ou vozes da cultura.
É por meio da interação de vozes, inclusive com a participação do espectador, que
se dá o conhecimento da trama. Essas vozes, embora não se confundam com as instâncias
puramente estruturais da narrativa, serão tomadas aqui (operacionalmente), reduzidas às
instâncias formais da personagem e do narrador, para exemplificar o entrelaçamento de
vozes que dá forma à narração e, por consequência, demonstrar a interação de vozes, que,
em ação dialógica, garante a presença do outro no discurso do eu e a adesão de cada
locutor a uma voz geral responsável por suscitar os sentidos da obra. É nesse sentido que
se dá, pela trama de vozes, a representação do fluxo migratório para a Amazônia em De
ouro e de Amazônia. Essa trama, na medida em que informa sobre os aspectos sóciohistóricos e econômicos da década de oitenta, funciona, no romance, como substrato ou
pano de fundo, para a atuação do herói.
O narrador, por sua vez, atua como um moderador, dando passagem e regendo
cada uma das vozes, cioso para não perder o poder da onisciência. Assim, organiza e
intercala os discursos, modula as vozes, que ora apresenta, ora deixa interagir, ou apenas
transmite seus conteúdos por meio do discurso indireto, compondo pelas vozes um
mosaico de dramas e experiências responsáveis por construir a imagem do migrante
amazônico. Na passagem a seguir, um grupo de viajantes se aglomera e se prepara para
dormir. São peões de serraria, lavradores, garimpeiros, caminhoneiros, negociantes, cujos
diálogos são registrados pelo narrador:
[...] às costas [de Adailton], um homem ia dizendo que morava em Rio Branco
e negociava com aparelhos eletrônicos [...]. O movimento era bom, ele vendia
bem e a cada dois meses pegava o ônibus até Porto Velho e de lá seguia para

Manaus. Um outro estava saindo do Acre, voltando para Alegrete, no Rio
Grande do Sul, porque o Acre não era lugar para se viver. Tinha vindo do Rio
Grande para [...] Canamari, nas terras de um [...] patrício seu chamado
Eufrásio. O homem tinha dinheiro. [...] mais de uma fazenda e pagava bem,
mas não se importava com as pessoas, só em comprar terras. Quando chegou
[...], mal começou a trabalhar na fazenda, viu o Eufrásio dar um tiro num
rapaz.
⎯ Um sobrinho dele.
[...] dezesseis anos, quieto, trabalhador, que ouviu uns barulhos no
galpão onde ficavam os bezerros à noite, foi ver o que era e levou o tiro. Na
fazenda aparecia muita suçuarana, um bicho que salta qualquer cerca e ataca
os bezerros para beber o sangue. [...] o Eufrásio achou que era ladrão e atirou.
[...].
⎯ Arrancou fora seu olho.
O moço não havia morrido porque a cozinheira, uma velha índia, cuidou
dele. O tio nem se incomodou. Não mandou o rapaz para Rio Branco, não
chamou o médico, não fez nada. (FRANÇA JÚNIOR, 1989, p. 220-1) [grifos
nossos]

Nota-se aí um entrelaçamento de vozes correspondentes a experiências
particulares dos viajantes, cuja exposição e delineamento é operado pelo narrador na
medida em que servem para compor o perfil coletivo do migrante, a geografia espacial,
identitária e humana da Amazônia e, sobretudo, o perfil de Adailton, personagem central
do romance, porque o narrador só tem acesso aos discursos ouvidos por ele. É nesse
aspecto, e tendo em vista o tipo de foco narrativo em que a presença do narrador é mais
ou menos ofuscada, que a narrativa desenvolve-se a partir da manifestação de outras
vozes. Neste caso, são as personagens periféricas, cujos discursos proferidos em
princípio, sem nenhuma relação com a personagem central, acabam por sedimentar a voz
central do romance, dando-lhe maior veracidade do que poderia alcançar o narrador.
Esses discursos colhidos da manifestação espontânea do migrante servem para
dar o contorno verdadeiramente humano e trágico que domina a história. O tom coloquial
das falas e a disposição narrativa que simula o registro de teor referencial estreita a um
grau de sutileza quase imperceptível a indiferenciação entre ficção e realidade, de onde
reside, dada a estilização do discurso denotativo, quase jornalístico, uma das forças do
romance.
Outro aspecto importante é o elo identitário entre a personagem central e a plêiade
de migrantes à sua volta. Se todo um conjunto de vozes atua no sentido de dar forma ao
herói, é por meio da sua percepção da realidade que as demais vozes são validadas. Por
isso, o narrador só conta aquilo que de algum modo tenha sido filtrado pela recepção de

Adailton, confirmando a tese de que o romance deve ser pensado como um extenso
diálogo em que uma voz só se realiza e se completa em uma outra voz.
Outro episódio do romance em que isso se confirma é a passagem na qual o
protagonista, convalescente de uma malária, e indo para Porto Velho em busca de
tratamento, pernoita em Abunã. Num primeiro momento, dando reconhecimento do
espaço físico, o narrador mapeia as instalações, registra a movimentação das pessoas e
situa o protagonista no centro do palco como se fizesse a marcação das cenas em que
deveria atuar. A partir daí, passa a situar as demais vozes, contando ou recontando
somente o que Adailton ouve. Para isso, vale-se ora do discurso direto, que entremeia ora
com o discurso indireto, ora com o indireto livre, complementando e dinamizando com
sua própria voz o discurso das personagens:
Perto dele [de Adailton] um garimpeiro dizia que era do Pará e estava
acostumado a mergulhar no rio Moju.
⎯ Um riozinho maneiro, limpo.
Mergulhava e tirava o ouro a quatro metros de profundidade. Mas o seu
primo tinha ido ali para Rondônia e mandou um recado para que largasse tudo
e fosse trabalhar com ele. Tinha resolvido montar uma balsa e mandou um
recado falando que no Madeira dava dez vezes mais ouro do que no Moju.
⎯ Cheguei não tem uma semana e já estou de volta.
Mergulhar ali ele não mergulhava nunca. Só de ver o tamanho do rio e a
cor da água, estava pegando o caminho de volta.
⎯ No Moju a gente apanha o ouro vendo as coisas.
No Madeira a água era turva, escura, não se via nada e o primo ainda disse
que iam trabalhar de noite e a mais de vinte metros de fundura.
⎯ Cê é doido ⎯ havia respondido para o primo. (FRANÇA JÚNIOR,
1989, p. 218-9)

O colorido, o dinamismo e a naturalidade da cena, asseguram o caráter de verdade
dos acontecimentos. O romance trata da história de Adailton, mas o seu drama pessoal e
a sua humanidade se constroem a partir de vozes que se entrecruzam à sua revelia e por
isso afirma de modo tão verdadeiro a sua identidade, uma identidade do migrante de modo
geral, uma imagem da Amazônia e a visão de mundo que o autor quer nos mostrar. As
estratégias estilísticas para isso são as mais simples possíveis: expressões da linguagem
oral, como as gírias e reduções de palavras no discurso direto, fusão de discurso direto e
do indireto, referências geográficas identificáveis no mundo extraliterário, estilização da

voz do narrador de modo a assemelhar-se, à maneira de uma onisciência múltipla, da voz
das personagens.
Outras vezes, a interação de vozes serve para compor o ambiente, entendido aqui
como atmosfera não dimensional gerada pela confluência de características sóciohistóricas, éticas, morais, psicológicas que dão forma coletiva às personagens ou
fornecem informações que compõem a atmosfera dramática do romance. No romance em
questão, são os modos de vida, os valores éticos e morais, o tecido social, que se revelam:
As pessoas conversavam não se incomodando que as outras estivessem
ouvindo. Às vezes, alguém fora da conversa dava palpites, entrava no meio.
[...] Mais para o meio da choupana um cara falava abertamente que o negócio
dele era tóxico. Toda temporada fazia uns mergulhos, arranjava seus trezentos
e cinquenta, quatrocentos gramas de ouro e trocava por dois quilos, dois quilos
e meio de cocaína. Trocava na Bolívia e apurava sete vezes mais dinheiro do
que se ficasse com o ouro.
⎯ Passar a temporada inteira mergulhando nesses fundos de rio? ⎯ ele
perguntava.
⎯ É, mas essa turma da coca à toa, à toa some com as pessoas ⎯ um outro
dizia.
⎯ À toa, à toa se desentendiam lá entre eles e davam um sumiço em muita
gente.
⎯ E ninguém mais ouve falar delas.
O traficante afirmava que não [...]
(FRANÇA JÚNIOR, 1989, p. 219-20)

Aqui, o narrador porta-se mais uma vez como regente, promovendo a atuação de
cada uma das vozes sob seu comando. Comparado aos anteriores, o procedimento retórico
é ainda mais simples, apesar da alta eficiência para instaurar certa ambiguidade de limites
entre ficção e realidade. O falso distanciamento do narrador com relação ao objeto
narrado e a supressão dos verbos de elocução aproxima o leitor do que é contado. A voz
direta do contador afirma a experiência individual da personagem, como se o conteúdo
revelado não fosse algo “inventado”, dando aos fatos o caráter de informação objetiva,
apesar da carga dramática.
Como se pode ver, em De ouro e de Amazônia, mobilizam-se uma série de vozes
que nunca coincidem e ao mesmo tempo nunca são organicamente únicas, já que elas só
significam no processo de intergeração com outras vozes. Nesse sentido, a obra perfaz
aquela noção de romance defendida por Bakhtin (1990, p. 74), para quem essa forma
primaria pela “diversidade social de linguagens organizadas artisticamente”.

Por isso a linguagem literária, emergindo da consciência criadora do romancista,
atuaria como uma força centrípeta que age para unificar a composição e dar corpo ao
romance, enquanto outras forças, de natureza centrífuga, como a linguagem estratificada
dos grupos sociais atuariam dentro e fora da obra para dar outra perspectiva ao mesmo
acontecimento (BAKHTIN, 1990, p. 80-6). É no interior desse jogo de intenções verbais,
que se vai formando a “imagem” do romance De ouro e de Amazônia. A diversidade das
personagens, com suas histórias, suas visões de mundo, suas éticas, suas memórias,
desenha tanto o quadro da mobilidade social retratado pelos migrantes que chegam à
Amazônia na década de 1980, como o desejo do romancista de compreender e retratar o
Brasil.

O imaginário tecido
A representação, por meio das relações de correspondência entre realidade e
matéria social recriada, torna possível ao leitor reconhecer e ajustar a realidade a que o
texto se refere. A configuração de costumes e valores de uma sociedade seria o horizonte
de semelhanças a que o texto ficcional se filia, mas o modo de contar dá a chave da
diferença por extrapolar a linha de certezas das semelhanças.
Na composição de um texto, o propósito de um efeito, direcionado pelo escritor,
tem na linguagem os aspectos que podem reforçar ou atenuar semelhanças com o mundo
real. Segundo Iser (1999, p.108-9), o efeito é mobilizado pelas conectividades que
preenchem os vazios dos segmentos da composição escrita, pois para se preencher os
vazios, operam-se projeções que se organizam e se influenciam, habilitadas pelo escritor
no processo de escrita e preenchidas pelo leitor na compreensão do texto.
Desse modo, as projeções são orientadas, segundo um conjunto de expectativas
de uma “mentalidade coletiva ou individual” do tempo do escritor e do leitor. É por meio
dessa habilitação que o imaginário emerge, dando nova configuração e sentidos aos elos
da segmentação.
O efeito das projeções, no romance de França Júnior, dá forma ao panorama sóciopolítico da década de 1980, identificado na obra pelo trânsito de migrantes em busca do
novo Eldorado em garimpos na Amazônia; às construções identitárias, que representam
garimpeiros e outros aventureiros que rumam para Rondônia; ao relato dos perigos do rio

Madeira; à troca de ouro por cocaína na Bolívia; à revenda de produtos da zona franca de
Manaus; ao trabalho de peões de construtora em situações de exploração; aos aventureiros
que não se acostumam na Amazônia e retornam ao Sul; e ao registro de emoções, hábitos
culturais e traços linguísticos de cada voz em deslocamento. São referências ficcionais
percebidas como muito próximas do real de modo que na sequência desses segmentos é
possível projetar um imaginário sobre a Amazônia, sobre Rondônia e sobre o garimpo,
caracterizando-os como lugares de intensa, diversas e perigosas relações, um espaço de
violências que desperta sensações ambíguas, por atrair aventureiros e assustar a outros,
que retornam a seus locais de origem.
Além do registro da mobilidade e dos hábitos culturais, o imaginário emerge das
referências espaciais que representam a rotina no ambiente de garimpagem. Narra-se em
detalhes o que se passa nas “bocas de serviço”, no mergulho em busca de ouro e na relação
entre homens que pactuam um código de comportamento.

Considerações finais
O romance de França Júnior é resultado de um jogo de intenções verbais em que
o foco narrativo e os pontos de vista de diversos grupos sociais fazem emergir tensões e
contradições sociais da década de 1980. É esse entrelaçamento de forças que possibilita
a percepção de que a porção externa (real) combina-se com os elementos ficcionais:
homens trabalhadores em situação de exclusão social se deslocam a locais distantes
motivados pela expectativa de enriquecimento. Já o caráter de veracidade do texto se dá
pela sobreposição de pontos de vista, do narrador e do protagonista, e pela linguagem
coloquial de ambos, que se tornam coparticipantes de um mesmo drama e de uma mesma
realidade.
O propósito ficcional de França Júnior é dar significação a uma narrativa que fala
de homens trabalhadores que, a qualquer tempo, no antes da história da Amazônia e no
agora do romance De ouro e de Amazônia, são atraídos a locais distantes para desbravar
e construir, incentivados pela ilusão da chance de melhoria. Mas as péssimas condições
no local do trabalho contratado, a violência e a exploração parecem fazer parte de
qualquer tempo da história da Amazônia.

A visão particular da mobilidade social e das ações na Amazônia tem no escritor
o agente responsável pelo constructo da disposição humano no romance. O
entrelaçamento de história, ficção e imaginário possibilita a entrada do leitor no jogo
verbal para viver a experiência de uma ilusão que revela “algo sobre nós” (ISER, 1999a,
p.65-66) no espaço que nos circunda.
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Resumo:
Ao longo do atual processo democrático brasileiro que teve início em 1989, período da
redemocratização, tivemos pela primeira vez a presença da mulher concorrendo como candidata
ao cargo político mais alto do país em 2006, alçando o lugar de presidente somente em 2010.
Segundo, Coulomb- Gully, (2012), o desafio (da mulher política) consiste em assegurar a
compatibilidade da imagem entre o feminino e o político, há muito tempo construída como
antônima, contraditória. Assim, nesse trabalho, centrar-nos-emos no tema da construção da
imagem das mulheres políticas em campanhas eleitorais presidenciais no Brasil, analisando o
debate presidencial de 2014 que contou com uma mulher no segundo turno. Para tanto, nos
apoiaremos na Análise do discurso de linha francesa, mobilizando trabalhos de Michel Pêcheux,
juntamente com Michel Foucault e Jean-Jacques Courtine, acerca da discursividade política.
Palavras-chaves: Mulheres; Eleições; Discurso Político.

Introdução
Em trabalhos anteriores1, considerando as mudanças nos modos de expressão
política em geral, investigamos o funcionamento e as mutações do discurso político e dos
sujeitos políticos em debates televisivos em campanhas presidenciais no Brasil.
Para esse presente trabalho restringiremos, com a finalidade de verificarmos o
funcionamento do gênero debate, a seleção do material no debate de segundo turno de
2014 pautando-nos em três aspectos: a) na situação de final de campanha de segundo
turno; c) na presença da mulher, devido sua aparição nas últimas campanhas; d) nas
modificações no formato do debate, mesmo que mantenham o aspecto do formato
denominado “town hall meeting”2.
Dessa maneira para tanto, mobilizaremos o último debate de segundo turno de
2014 veiculados pela Rede Globo.

1
2

PIRES,L.M.F. Na arena discursiva: uma análise dos debates eleitorais presidenciais brasileiros.
Encontro de comunidade, encontros públicos informais.

Pêcheux, em conjunto com Françoise Gadet, tratou das mudanças no discurso
político na obra La langue introuvable (1981)3, na qual manifestam várias ponderações
sobre as transformações do discurso político da contemporaneidade. Diferentemente do
cenário político do qual a AD se ocupou, não flagramos no discurso político a “língua de
madeira” – aquela que verbalizava as ideologias estáveis, do totalitarismo. Não
encontramos mais o discurso inflamado, dos companheiros, advindo das ideias
socialistas, mas vimos um discurso político que se vale de uma “língua de vento”4
(PÊCHEUX e GADET, 2004, p.23), pautado no indivíduo, em sua vida particular,
caracterizando-se por um discurso que se funda na individualização em detrimento da
ideologização. Vimos que se sobrepõe ao dizer do cidadão comum àquele do homem
público.
Tal estudo levou-nos a avaliar que, se pensarmos no discurso político veiculado
na televisão em propagandas políticas, há uma evidência do indivíduo em detrimento das
relações governamentais e, até mesmo, do partido, triunfando, assim, “a personalização
dos discursos públicos” (COURTINE, 2006, p.138). O político em si – seus gestos, seu
modo de se vestir, sua vida etc. – é fortemente destacado pela mídia, impondo, assim, que
a temática pública seja absorvida pela privada e o homem público torne-se obscurecido
pelo indivíduo, intensificando a espetacularização do eu (COURTINE, 2006). Nessa
circunstância, observa-se que o discurso político, ao qual J.J. Courtine se refere nos anos
90 na França5, constrói-se, portanto, sob a égide do acordo, da amenidade e do
esvaziamento temático (COURTINE, 2003). Ele passa a ser marcado, nas décadas de
1990 e 2000 no Brasil, pela fala cordial, pela temática do cotidiano, pela docilidade que
propicia o entendimento entre os diversos6. Assim, essa forma de se expressar traz à tona
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Tradução brasileira: GADET, F; PÊCHEUX, M. A língua inatingível: o discurso na história da linguística.
Trad. Eni P. Orlandi. Campinas, SP: Pontes, 2004.
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Formulação de R. Debray retomada em GADET, F; PÊCHEUX, M. A língua inatingível: o discurso na
história da linguística. Trad. Eni P. Orlandi. Campinas, SP: Pontes, 2004.
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O artigo ao qual fazemos referência foi publicado originalmente como (?) : Les glissements du spectacle
politique. Esprit, Paris, nº 164, 1990.
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Tal característica também pode ser também observada nas campanhas eleitorais brasileiras dos anos de
1990. A campanha de 2014 e os fatos dados na sequência indicam certa suspensão da docilidade e o
recrudescimento dos embates. Isso se deu pautado nas diferenças político ideológicas e programáticas dos
partidos que se enfrentam. É um movimento a ser analisado com mais acuidade.

novos questionamentos relacionados ao funcionamento do discurso político da
contemporaneidade.
Ao consideramos que nas recentes campanhas eleitorais há a ampliação da
inscrição da mulher no espaço político de campanha presidencial isto porque, em 1989,
houve apenas uma candidatura feminina sem expressividade de Lívia Maria Lêdo Pio de
Abreu, pelo extinto Partido Nacionalista PN, o que voltou a ocorrer em 1998 com a
candidatura, também inexpressiva, de Thereza Ruiz pelo Partido Trabalhista NacionalPTN, o ano de 2006 inaugura a expressividade das candidaturas femininas com a
candidata Heloísa Helena pelo Partido Socialismo e Liberdade- PSOL a qual, diferente
das candidatas anteriores e da também candidata naquele pleito Ana Maria Teixeira
Rangel PRP, obteve visibilidade na campanha eleitoral tendo tempo de televisão e
participação nos debates. O ano de 2010, na esteira do pleito anterior, candidatam-se
Marina Silva pelo Partido Verde-PV e Dilma Rousseff pelo Partido do TrabalhadoresPT e por fim, 2014 afirmando a presença feminina nas eleições, candidatam-se mais uma
vez Dilma Rousseff- PT, Marina Silva, nesse momento pelo Partido Socialista BrasileiroPSB, e Luciana Genro pelo PSOL. Dessa maneira, pela incidência feminina ocupando o
lugar de candidatas à presidência da república no Brasil, põe-se em questão, como a
mulher inscreve-se e é inscrita discursivamente no debate eleitoral. Há diferenças
relativas ao gênero em relação ao candidato homem? Ademais, com as mudanças nos
modos de expressão política em geral, neste presente trabalho delinearemos o
funcionamento dos debates televisivos em campanhas presidenciais no Brasil no ano
2014.

Ânimos exaltados: delineamentos do debate de 2014
Sendo uma mescla de dois tipos de debate, o “convencional direto” com o
“interativo complexo” (WEBER, 2010) temos também dois aspectos de focalização. Na
maioria das vezes, no momento em que os candidatos se encontram posicionados frente
a frente há tanto plano aberto quanto plano fechado, no entanto, o plano fechado é
privilegiado quando os candidatos respondem as questões, evidenciando o candidato que
está com a palavra (figuras 1 e 2).

Figura 1

Figura 2

Em várias ocasiões, os candidatos se enfrentam com o punho cerrado, expressão
exaltada como se esbravejassem e rosto rubro (figuras 3 e 4) signo de força tão marcado
no discurso político; tal gesto, por sua vez, é intercalado por aquele das mãos abertas.
Aqui, temos um momento no qual o processo de docilização é substituído pela fala e
gestualidade da agressividade, voltando assim a estratégia de agressividade. Não por
acaso, isso se dá na campanha eleitoral na qual se diminui drasticamente a distância entre
o primeiro e segundo candidatos com mais intenções de voto.

Figura 3

Figura 4

Em um momento de forte oposição entre proposições políticas, a sociedade
brasileira vê-se imersa em um confronto polarizado entre dois partidos, fato perceptível
no debate, no qual a questão de gênero, ainda que presente, já não é mais mote central da
candidatura. Muito diferente de 2010, no qual as marcas partidárias não se evidenciavam,
nem mesmo na silhueta dos candidatos, nesse momento as marcas se encontram em
evidência. Assim, pela gravata azul e pela blusa vermelha encontram-se as marcas
partidárias, dos dois grandes partidos PT e PSDB que ali se digladiavam, materializando
na estratégia de afastamento partidário/ideológico.

A estrutura desse debate permite uma diferente constituição do discurso político
eleitoral em debate. No que concerne ao verbo, devido à possibilidade de interlocução
direta, as formas de referência são inúmeras vezes mobilizadas o que marca o início dos
turnos pelo termo vocativo candidato empregado, muitas vezes, sob uma modulação
longa, permitindo, assim, o efeito de sentido de repreensão.
Enunciado 1 - Aécio: (...) mas eu faço uma pergunta, candidata. A revista hoje publica
que um dos delatores do "petrolão" disse que a senhora e o ex-presidente Lula tinham
conhecimento da Petrobras. Dou a oportunidade, a senhora sabia, candidata, da corrupção na
Petrobras?
Enunciado 2 –(...) Eu irei à Justiça para defender-me e ao mesmo tempo, eu tenho certeza
que o povo brasileiro vai mostrar a sua indignação no domingo, votando e derrotando essa
proposta que o senhor representa e que é o retrocesso no Brasil.

Já no início do debate (enunciados 1 e 2 transcritos acima) aborda-se o tema
corrupção, reafirmando o que já vinha acontecendo na campanha eleitoral como um todo.
A grande incidência de pronomes pessoais e da primeira pessoa demonstra um discurso
ainda pautado no homem político no que tange a sua moralidade. Podemos dizer que aqui
temos o que Debray (1994) enuncia como sendo a substituição do debate de ideias pela
análise da moralidade, fato que reafirma a tessitura do discurso político na
contemporaneidade. No entanto, na esteira de Le Bart (1994)7 de que a conjuntura política
pesa sobre a produção dos discursos, e, também, na esteira das condições de emergência
foucaultianas, o momento de bipolarização política transparece na medida em que emerge
uma ideologia, um grupo, um partido que se constitui por determinada proposta e se
coloca, então, em determinada posição como no excerto: “essa proposta que o senhor
representa” (enunciado 2, trecho em destaque).
O debate de 2014 começa a se configurar a partir de um distanciamento do que
outrora constituía o discurso político em campanha eleitoral, que era a desideologização
em detrimento da evidência do homem político. Desde o início, redesenha o discurso

Citação original em francês : “ La conjoncture politique pèse également sur la production des discours”
(LE BART, 1994, p.40).
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político eleitoral presidencial brasileiro em confronto, ao trazer características partidárias
marcadas, ratificar a polarização política e se distanciar, dessa maneira, de seu desenho
anterior. Inicia-se um dizer calcado e marcado em formações discursivas divergentes, que
estão não só sinalizadas no broche do paletó, mas também, em sua silhueta (gravata azul
versus tailleur vermelho) e não mais nas formas cristalizadas. A estratégia de
aproximação manifesta-se em toda a constituição desse sujeito político, vemos a
emergência de um dispositivo de espetacularização que dá à imagem do sujeito político
grande notoriedade.
O candidato Aécio, por exemplo, aparece sob a insígnia da valorização da
estetização, encarnando ar de jovialidade, feição limpa. Durante o debate, contudo, o
candidato parece, em vários momentos, expor um leve sorriso irônico que ratifica a
agressividade que ali se edifica. Nessas circunstâncias, também a candidata Dilma retesa
sua face, expondo feição de desagravo. Aqui, em 2014, no âmbito da estetização, a
candidata Dilma Rousseff aparece com evidentes marcas de feminilidade, ao portar
brincos maiores e colar mais brilhante do que usava em 2010. Nesse momento, no pleito
de 2014, a candidata já ocupava o cargo de presidenta, assim sendo, já não parecia mais
necessário apagar totalmente a feminilidade.
Historicamente a sociedade se construiu a partir da divisão do público/rua e do
privado/casa, tendo destinado ao homem a rua e à mulher a casa. A partir disso, foi vetada
à mulher a sua participação e contribuição para o meio público, restringindo o papel da
mulher ao privado. No entanto, nesse momento, a candidata já ocupava o cargo de
presidenta, ou seja, ocupava devidamente o espaço público e supostamente sua imagem
já havia circulado muito na sociedade, vindo a ser possível marcar mais fortemente a
encarnação do feminino, até mesmo fazendo uso de batom de cor mais forte, pois se
acreditava que já havia condição de considerar naturalizada a presença de uma mulher no
cargo de presidência, já estaria licenciado e materializado em seu dizer algumas
cristalizações do dizer dito feminino como os diminutivos “brasileirinhos e
brasileirinhas” e o termo “querido”.

Enunciado 3 - Dilma: Candidato, desculpa, você pode ser um dia candidato, né,
querido.(...) [Resposta de Dilma a eleitora indecisa de Belém sobre habitação].

Enunciado 4 - Dilma: (...) A gente dá oportunidade para os brasileirinhos e para as
brasileirinhas, nós vamos fazer 6 mil creches, duas mil já entregamos, e estamos construindo
mais 4 mil. (...)[Pergunta de eleitora indecisa sobre educação].

O interlocutor masculino inserido no lugar que lhe é previamente destinado,
detentor do poder cede, algumas vezes, espaço para a mulher que ali ocupa o mesmo lugar
que ele. Por diversas vezes, o candidato Aécio mobiliza o verbo dar seguido do termo
oportunidade, produzindo sentido de detentor daquele espaço público de fala como trecho
destacado no enunciado 1 transcrito acima e também no excerto em destaque no
enunciado 5 e 6 a seguir.
Enunciado 5 – Aécio: Candidata, eu apenas dei a senhora a oportunidade de apresentar
sua defesa, não acredito que a acusação à revista ou a tentativa do seu partido de tirá-la de
circulação seja a melhor resposta. (...) [Réplica do candidato Aécio sobre corrupção na Petrobrás.]
Enunciado 6 –Aécio (...) Dou-lhe mais uma oportunidade, o que o seu governo fará
se vencer as eleições para controlar a inflação, candidata, ou ela não é um problema? [Questão
sobre inflação proferida pelo candidato Aécio]

O debate foi permeado por ataques do início ao fim, mesmo quando os
interlocutores se dirigiam aos eleitores, havia, nas respostas, referência ao outro
candidato, marcado assim pela estratégia de agressividade, tornando esse debate, mesmo
com todos os seus ritos e polidez necessários ao gênero um verdadeiro embate. Amossy
(2017) apresenta parâmetros para sistematizar e categorizar o funcionamento da violência
verbal. Elencamos alguns desses parâmetros caros às análises. São eles: a) Ponto de vista
apresentado é totalmente desconsiderado e ridicularizado. Linguisticamente, o contradiscurso não apresenta a fala adversária se não sob formas fortemente desvalorizantes,
mobilizando todo o arsenal do discurso relatado. A fala do outro é reprisada, reformulada,
descontextualizada e invalidada, de modo a lhe privar de sua coerência própria, tratandoa de forma irônica, paródica. b) O polemista ataca a própria pessoa do opositor. Temos
aqui um argumento dito ad hominem, que foca mais na pessoa do que sua tese. c) O

polemista usa insultos contra seu adversário. Atribui-se ao outro qualidades que o
desqualificam. d) O polemista incita a violência contra o outro .
Os procedimentos usados foram variados, como:
i)

A desqualificação ad Hominen

Enunciado 7 - Dilma: Eu acho que o senhor está mal informado (...)
Candidato, o senhor não entende, não conhece direito então esse programa.

Enunciado 8 - Aécio: Mais um engano da senhora (...);
Lamento, candidata, que a senhora esteja tão desinformada em relação ao seu governo.

ii)

Ponto de vista ridicularizado por meio da ironia;

Enunciado 9 - Aécio: Fernando Henrique, aquele a quem a senhora teceu elogios que
talvez eu não tenha tido ainda a oportunidade de fazer.

Enunciado 10 - Dilma: Aí, o senhor vai me desculpar, mas eu vou concordar com o
humorista José Simão, vocês estão levando o Estado para ter um programa "Meu Banho Minha
Vida" é isso que vocês conseguiram.

Houve até mesmo a quebra do rito instaurado no debate momento no qual o
candidato Aécio expressa um riso irônico.

Figura 5

Ainda em relação aos procedimentos de agressividade, elencamos aqui o
procedimento de direcionamento de respostas. A todo momento, os candidatos, ao

responderem as questões, direcionam o ataque produzindo a agressividade e construindo
a estratégia.
Enunciado 11 - Aécio: Candidata, aproveito a pergunta sobre o Minha Casa Minha
Vida para mais uma vez denunciar o terrorismo que o seu partido vem fazendo.

Enunciado 12 - Dilma: O meu governo, nada, agora acredito que o seu tem muito que
esconder quando se trata dos gastos com publicidade, não claramente veiculados no que se refere
aos jornais e a televisão da sua família.

Muito diferente do debate de 2010, que era permeado pela estratégia de
docilização que foi permitida pela própria arquitetura daquele debate, no qual não houve
interlocução direta, o debate de 2014 consentiu estratégia diferente que foi até mesmo
levada para o momento no qual o foco não eram os dois candidatos, mas sim o eleitor, ou
seja, no momento que os eleitores proferiam as questões, dividindo o foco com os
candidatos.
O momento de polidez se dava devido às obrigações do gênero que impelem um
rito e um mecanismo a ser seguido. Assim, a polidez ocorria somente quando era imposta
pela necessidade do gênero, ou seja, de maneira forçada.
Quanto às estratégias intrínsecas que estão relacionadas as características do
discurso político relacionadas com o plano de governo, ou ações realizadas em governos
anteriores, como: argumentos pautados em dados estatísticos e/ou em números de
investimentos, promessas e referência a programas e ações que já foram feitas
anteriormente pelo candidato; ficam marcadas fortemente no momento em que há a
interlocução entre o político e os eleitores como nos enunciados a seguir. Diferentemente
do momento de interlocução direta que propiciou o embate, a estrutura da interlocução
político/eleitor possibilita a predominância das estratégias intrínsecas ao discurso
político (como destacadas nos enunciados abaixo); porém, não promovendo o total
apagamento das outras estratégias, as quais coexistem na discursividade político eleitoral.

Também é nesse momento que se privilegia a estratégia de aproximação com o
eleitor, seguindo assim, a esteira dos debates anteriores que promovem pela sua
arquitetura a possibilidade do candidato dividir o foco com o eleitor e dirigir-se a ele.
Diferente dos anteriores debates dos anos 2000, a referência aos partidos se deu
aqui de maneira intensa, não havia nominalizações, mas sim a evidência dos agentes das
ações mais fortemente marcada pela mobilização da denominação partidária, no caso PT
e PSDB, o que reforça a estratégia de polarização ideológica partidária, distanciando os
dois candidatos que se mostravam realmente antagônicos e marcando suas inscrições em
seus partidos.

Considerações finais
Num mundo globalizado, de entrelaçamentos e novas categorias não binárias,
ainda se evoca o binarismo tão caro a cultura burguesa do século XIX, “ a cultura
burguesa se fundava em binarismos e oposições tais como natureza/cultura, pai /mãe,
homem/mulher, superior/inferior” (TELLES, 2013 p. 405)
Em 2014, o embate entre os candidatos se torna visível e o feminino, que ali já
ocupava o lugar público na figura de presidenta torna-se visível e é, por diversas vezes,
mobilizado como ferramenta de agressão. A estratégia de agressividade em 2014 foi,
algumas vezes, construída por mobilizações e encaixes que denigrem o que é relacionado
ao feminino, como demostrado no capítulo 2 com as assertivas do candidato Aécio no
enunciado 15: “dei a senhora a oportunidade de apresentar sua defesa”
A estratégia de agressividade foi predominante acompanhada da estratégia de
afastamento ideológica no debate de 2014, diferenciando-se do de 2010 que foi pautado
na estratégia de docilização como dominante seguida das estratégias intrínsecas do
discurso político, ou seja, ao ser docilizado enfatiza-se os números, os feitos anteriores
dos governos e ao ser agressivo evidencia-se o distanciamento e a polarização.
Por fim, por meio das estratégias aqui elencadas, advindas de análises breves e
sucintas, elucidamos o funcionamento do debate presidencial televisivo no que concerne
da construção do discurso político e de seus sujeitos. Dessa maneira, por tratarmos de
discurso político em campanha eleitoral. Cabe trazer a luz uma das muitas contribuições
de Foucault em sua aula inaugural no Collège de France: “O discurso não é apenas aquilo

que traduz as lutas ou os sistemas de dominação, mas aquilo por que, pelo que se luta, o
poder do qual queremos nos apoderar” (FOUCAULT, 2009 p. 10) assim estando a
discursividade política, também,

sempre ligada a um jogo de poder dado, na

contemporaneidade e ilustrado nas estratégias do discurso político brasileiro
contemporâneo .
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Resumo:
A partir da Análise de Discurso de linha francesa, este artigo tem como objetivo analisar a
formação discursiva e formação ideológica que perpassam o sujeito da década 60 em relação ao
sexo nos Estados Unidos. O artigo se baseia nos estudos que William Masters e Virginia Johnson
fizeram por mais de 20 anos durante as décadas de 50, 60 e 70 sobre o sexo. Foram utilizados
para o embasamento teórico Pêcheux (2008) e Orlandi (2013). Para a coleta de dados sobre a
carreira dos pesquisadores Masters e Johnson, foi utilizado o autor Maier (2014). Conclui-se,
através da presente pesquisa, que os estudos sobre sexo realizados por Johnson e Masters foram
fundamentais para que ocorressem certas mudanças na formação discursiva e ideológica do
sujeito americano da época. Ademais, estes estudos mostram-se importantes para o mundo todo,
uma vez que ajudaram a constituir as formações discursivas atuais sobre o sexo.
Palavras-chave: Análise de Discurso; Formação Discursiva; Sexo.

Considerações Iniciais
Virginia Eshelman Johnson e William Howell Masters inovaram na década de 60
ao desenvolverem um estudo sobre o sexo entre os seres humanos. As pesquisas por eles
realizadas tinham como finalidade a compreensão de aspectos físicos e mentais do sujeito
durante o sexo. No começo, estes estudos eram feitos de maneira oculta, em segredo, pois
ambos tinham medo de que a pesquisa prejudicasse suas carreiras, assim como, suas
reputações.
O estudo sobre o sexo desenvolvido por Masters e Johnson iniciou-se com
prostitutas; estas, eram pagas por ele (Masters) para transarem com os homens que iam
até a casa de prostituição, onde trabalhavam. Mais tarde, as profissionais do sexo foram
pagas para se masturbarem com um vibrador de vidro, semelhante a um pênis; no interior
deste vibrador tinha uma câmera cuja função era flagrar todos os movimentos ocorridos
dentro da vagina durante o orgasmo. Após, aproximadamente, 140 meretrizes

participarem do estudo, os pesquisadores então procuraram mulheres com outro tipo de
emprego e, até mesmo, casais.
Johnson e Masters assistiram mais de dez mil atos sexuais completos. Uma das
conclusões das observações foi de que a mulher tinha privilégios no prazer sexual, uma
vez que ela conseguiria ter múltiplos orgasmos, enquanto o homem é capaz de ter o
segundo orgasmo somente depois de uma pausa realizada após o primeiro ápice. Além
disso, uma outra conclusão foi que, muitas das vezes, a mulher alcançava um orgasmo
maior quando sozinha, do que com seus parceiros.
O sexo, como forma de prazer, como um meio de se chegar ao orgasmo na década
de 60, era algo inexistente na sociedade daquela época, uma vez que o ato sexual era um
meio exclusivamente da mulher obter um filho. Por outro lado, esta regra só se aplicava
às mulheres, e não aos homens; isto é um reflexo do machismo da época.
Em meio ao preconceito enraizado na mentalidade das pessoas, muitas foram as
dificuldades encontradas por Johnson e Masters para a comprovação de que seu estudo
não era indecência e sim, uma ciência como qualquer outra. Apesar do desconhecimento
sobre os pesquisadores, os estudos realizados por eles refletiram em diversos estudos
posteriores sobre o sexo.
Visando a Análise de Discurso (doravante AD) na perspectiva francesa,
desenvolveremos análises a partir dos discursos repetidos naquela época retratados no
livro biográfico dos médicos escrito por Thomas Maier chamado: “Masters of Sex”. O
sexo como meio de se obter o orgasmo ainda é um tabu em pleno século XXI; em 1960,
essa ideia era abominavél para a maioria das pessoas, tornando-se este um desafio para
Masters e Johnson estudarem essa área. Sendo assim, esta pesquisa analisará a formação
discursiva e a formação ideológica dos discursos reproduzidos naquela época sobre o
sexo.

Desenvolvimento
A AD se consolidou na década de 60 constituindo assim um novo objeto de estudo,
o discurso, que irá afetar o processo comum de conhecimento. Para esse estudo, a
comunicação não é apenas uma transmissão ou troca de informações, ela vai além disso,

uma vez que o discurso envolve uma produção de sentidos, bem como a construção
histórica dos sujeitos envolvidos. Segundo Orlandi (2013),
São processos de identificação do sujeito, de argumentação, de subjetivação,
de construção da realidade, etc. Por outro lado, tampouco assentamos esse
esquema na ideia de comunicação. A linguagem serve para comunicar e para
não comunicar. As relações de linguagem são relações de sujeitos e de sentidos
e seus efeitos são múltiplos e variados. Daí a definição de discurso: o discurso
é efeito de sentidos entre locutores (ORLANDI, 2013, p. 21).

Pêcheux (2008) afirma que o discurso é potencializado das construções sócio
históricas do sujeito a partir da identificação desse. O sujeito constitui-se juntamente com
um efeito social que estará em suas determinações inconscientes. Para o autor,
[...] não há uma identificação plenamente bem sucedida, isto é, ligação sócio
histórica que não seja afetada, de uma maneira ou de outra, por uma
“infelicidade” no sentido performativo do termo – isto é, no caso, por um
“erro de pessoa”, isto é, sobre o outro, objeto de identificação (PÊCHEUX,
2008, p. 56).

Tendo em vista estas considerações sobre discurso, a AD visa a compreensão da
língua fazendo sentido, no que diz respeito ao âmbito simbólico do sujeito, sendo a língua
parte da construção do homem, assim como de sua história. Deste modo, o sujeito tem a
capacidade de significar e de se significar. O discurso é capaz de transformar o sujeito e
também, a realidade de sua convivência; ademais, ele só existe com a ideologia, pois a
língua só significa quando há um sujeito com uma ideologia. Conforme Orlandi (2013),
“Consequentemente, o discurso é o lugar em que se pode observar essa relação entre
língua e ideologia, compreendendo-se como a língua produz sentidos por/para os
sujeitos” (ORLANDI, 2013, p. 17).
No início do estudo de Johnson e Masters, as prostitutas que participavam
recebiam, além do dinheiro de Masters, atendimento de saúde gratuito no hospital em que
ele trabalhava. Porém, após algum tempo, o experimento realizado com estas prostitutas
tornou-se incerto, uma vez que era preciso medir vários níveis de excitação, batimentos
cardíacos, entre outros aspectos. Além disso, Masters não conseguia realizar o estudo com
sucesso apenas olhando através dos buracos que haviam nas paredes dos quartos destas
prostitutas. Ademais, outro fator que tornou o estudo complicado com as meretrizes foram
as várias doenças que elas tinham. Todos estes fatores configuravam que as prostitutas

não eram aptas ao processo de estudo, deste modo, a solução foi utilizar no experimento
casais formados pelo próprio Masters em parceria com Johnson. Estes casais não
cobravam dinheiro, pois entendiam que estudo era para a ciência, diferentemente das
prostitutas que não entendiam isso e queriam dinheiro em troca.
Segundo Orlandi (2013), a formação discursiva é quando as posições ideológicas
do sujeito são colocadas no social a partir das palavras que são produzidas, ou seja, o
sentido das palavras será dado de acordo com as ideologias do sujeito que o reproduz. De
acordo com a autora, “As formações, discursivas por sua vez, representam nos discursos
as formações ideológicas. Desse modo, os sentidos sempre são determinados
ideologicamente. Não há sentido que não o seja” (ORLANDI, 2013, p. 43).
A partir dessa definição podemos relacionar as diferenças no sentido do sexo para
as prostitutas que o via apenas como um emprego e, dessa forma, deveria ser remunerado,
ou seja, elas pediam o dinheiro como forma de salário, recompensa, assim como as
consultas realizadas no hospital. Já os novos casais recrutados inseridos em outra
ideologia, outra formação discursiva, entendiam a relação sexual ali como ciência, um
elemento de estudo, não exigindo assim dinheiro em troca, pois segundo suas ideologias,
estariam fazendo um “favor” para o âmbito cientifico. Estas diferenças no sentido da
palavra acontecem por causa das formações discursivas que as prostitutas e os casais estão
postos, cuja ideologia está atrelada aos sentidos. “Palavras iguais podem significar
diferentemente porque se inscrevem em formações discursivas diferentes”. (ORLANDI,
2013, p. 44).
A tarefa de recrutar pessoas para o projeto foi destinada à Virginia, justamente por
ser mulher e ser considerada “menos pervertida” ao convocar pessoas para transar e serem
estudadas. O termo “menos pervertida” utilizado na época para definir o papel de Johnson
naquele determinado discurso, faz parte de um interdiscurso, cujo é produzido e
reproduzido a partir de uma memória discursiva. Para Orlandi (2013), “É preciso que o
que foi dito por um sujeito específico, em um momento particular se apague na memória
para que, passando para o “anonimato”, possa fazer sentido em “minhas” palavras”
(ORLANDI, 2013, p. 33).
Johnson recrutou universitárias, funcionários do hospital e esposas de professores
para encontros casuais.

Virginia mergulhou de cabeça na tarefa de recrutar mulheres instruídas, na casa
dos vinte e trinta anos, dispostas a participar de um estudo sobre sexo em troca
de um pagamento simbólico e da promessa do anonimato. Muitas acreditavam
em Virginia quando ela proclamava, com seu entusiasmo contagiante, que elas
estavam rompendo uma barreira cultural, doando algo de si mesmas à ciência.
Ao descobrirem verdades sobre seus corpos, Virginia deslumbrava, elas
estariam beneficiando todas as mulheres do mundo (MAIER, 2014, p. 129).

Os testes feitos pela dupla eram centrados em casais que não se conheciam fora
dali, e o anonimato estava sempre presente. O casal então aparecia, ambos vestidos com
roupões e ali entendiam o que ia acontecer. Segundo Maier (2014),
[...] o jeito sincero de Gini deixava as pessoas a vontade. Ela tinha bastante
talento para discutir questões íntimas que as pessoas não ousavam expor
normalmente. [...] Seu estilo cativante animava muitas mulheres a se disporem
como voluntárias, quase com euforia, para aquela ginástica sexual explicita
exigida na sua pesquisa. Virginia acompanhava as pessoas recém-recrutadas
pelo laboratório e mostrava-lhes todos os dispositivos que seriam grudados às
suas partes corporais mais sensíveis (MAIER, 2014, p. 131).

Johnson fazia o trabalho com tanta excelência que Maier (2014) até cita no próprio
livro, uma fala de Masters: “Ela era capaz de relaxar muitos sujeitos da pesquisa, ansiosos,
novatos, e melhorar de maneira imensurável sua confiança e seu nível de conforto”
(MAIER, 2014, p. 131). Johnson provou-se tão capaz que, em determinado momento,
eram tantas as pessoas participantes do estudo que o mesmo não suportava mais casais
para se estudar o sexo.
Todavia, apesar dos inúmeros casais dispostos a participarem do estudo, os
pesquisadores ainda temiam uma represaria da sociedade em relação a pesquisa, uma vez
que naquela época o sexo era composto por um caráter religioso. Segundo Nunes (1987)
apud Duarte e Christiano (2012), a repressão do sexo ganhou força no início da
modernidade, como forma de controle da população. A masturbação, bem como, qualquer
outra manifestação sexual eram formas de ferir a moral, fazendo com que fossem
consideradas anomalias que precisariam ser exterminadas.
O sexo é reduzido ao privado e com fim pro-criativo. À concepção de
racionalidade e eficiência burguesa soma-se a produtividade. O sexo subjetivo,
humano, prazeroso desaparece. O corpo é negado no trabalho e na repressão
sexual. O “eu” corporal não existe; existem, sim, a civilidade e a máscara
social. Sobre o sexo nasce a cultura da vergonha e do pecado em níveis tão
profundos que nem mesmo a Idade Média tinha conseguido (NUNES, 1987,
p. 93 apud DUARTE; CHRISTIANO, 2012, p. 761).

A partir de interdiscursos, juntamente com a memória discursiva, os discursos
ditos no início da modernidade foram fundamentais para a formação discursiva da
sociedade da década de 60. Uma vez que, a formação discursiva das pessoas da época em
relação ao sexo, era baseada na formação ideológica religiosa, que tratava o sexo como
algo sujo, impuro e apenas necessário para a reprodução. Como citamos anteriormente,
esta ideia sobre o sexo era diferente para os homens, pois para eles o ato de transar era
algo normal, era para o prazer e, inclusive, realizado com frequência, até com outras
pessoas além de suas esposas. Para tal, os homens procuravam as casas de prostituições
e/ou ainda, os becos, onde se encontravam prostitutos que trocavam dinheiro por prazer
sexual.
Os discursos em relação ao ato sexual entre homem e mulher naquela época são
reproduzidos até os dias atuais, inclusive, aqui no Brasil, uma vez que a mulher que sai
com vários homens é considerada “safada”, “vagabunda”, enquanto o homem que faz a
mesma coisa, é considerado “pegador”, palavra que remete claramente a algo de posse,
tratando a mulher como objeto, objeto esse que o homem toma para si. Outro ponto que
é importante frisar na questão de posse é o tratamento de mulheres “puras” como
“mulheres para casar”, fazendo uma relação entre aquelas que mereceriam casar por
simplesmente serem virgens e aquelas que nunca casariam por somente ter saído, e vivido
livremente aproveitando dos mesmos “direitos” que os homens possuem. Podemos
relacionar estes pensamentos com a formação discursiva e ideológica dos sujeitos.
O primeiro livro da dupla Masters e Johnson, intitulado Human Sexual Response
(Reação Sexual Humana) chegou às livrarias em 1966 trazendo polêmicas consigo. A
obra era considerada totalmente pornográfica, e as pessoas tinham vergonha de vender,
ou ainda, possuir um exemplar. O livro foi escrito com a linguagem mais formal possível,
porém, da mesma forma, as pessoas afirmavam que o livro havia sido feito apenas para
excitar as pessoas da época, o que não era verdade, pois “[…] desde o início, o objetivo
de entender a ciência do sexo era ajudar as pessoas a superar suas dificuldades em fazer
amor – o que Masters e Johnson chamavam de ‘disfunção sexual’- ” (MAIER, 2014, p.
212). É possível analisarmos que nos primeiros discursos ditos a respeito da obra de
Johnson e Masters, a formação discursiva tem por base os dizeres presentes na memória

do sujeito ainda com a ideologia religiosa, fazendo os processos parafrásticos, uma vez
que, ainda na década de 60, reproduziam o dizível no início da modernidade.
Human Sexual Response começou a fazer sucesso poucos meses depois de seu
lançamento assim que a mídia interviu na situação. A obra foi aclamada pela crítica
ficando na lista de sucesso de vendas chegando a mais de 300 mil cópias vendidas. Aqui,
a polissemia adentra, fazendo uma grande “ruptura de processos de significação”
(ORLANDI, 2013, p. 36), em que a sociedade, a partir dos discursos ditos pela mídia,
produz um novo significado, um novo dizer sobre o livro de estudo do sexo. A ideia do
marketing e da propaganda também ajudou, uma vez que o exemplar da obra era
despachado em papel marrom liso para aumentar a curiosidade das pessoas, assim como,
uma linguagem totalmente técnica que nunca usou palavrões por causa da censura. “Com
cuidado para não serem provocativos demais, em seu livro eles mencionaram a felação1
apenas uma vez e evitaram totalmente o sexo anal. E a mídia podia reproduzir sua
linguagem sem parecer indecente” (MAIER, 2014, p. 206).
A linguagem e informação sexual proposta pelos escritores começou a se tornar
parte dos jornais da época, que aos poucos, traziam ao público a temática em diversos
momentos. O mundo estava começando a se libertar de pensamentos religiosos que
discordavam de tudo aquilo, a intenção agora era de tratar o sexo como qualquer outro
assunto, em qualquer momento. “A paráfrase representa assim o retorno aos mesmos
espaços do dizer. Produzem-se diferentes formulações do mesmo dizer sedimentado”
(ORLANDI, 2013, p. 36).
Tanto na história real, como na trajetória mostrada no livro e, também, na série de
televisão sobre os pesquisadores, Johnson é retratada como uma mulher forte, sem
preconceitos e que faria de tudo para alcançar um ótimo patamar em sua vida. A
pesquisadora, com o passar dos anos, ficou cada vez mais experiente no estudo. É
importante ressaltar que o feminismo da década de 60, nos Estados Unidos, contribui
fortemente para o pensamento de Johnson e sua postura enquanto mulher no estudo.
Diferente de Masters que possuía uma ideologia machista e que, mesmo com as várias

1

Ação de excitar o pênis com a boca.

notícias e movimentos feministas eclodindo na época, preferia não se pronunciar a
respeito do assunto, pois acreditava na submissão das mulheres aos homens.
As contribuições inovadoras e a visão abrangente de Virginia somente se davam
dentro dos parâmetros que Masters estabelecia. Ao lançar seu estudo sobre sexo,
ele com certeza procurou uma parceira mulher que pudesse adotar o tipo de
pensamento divergente de uma feminista recém-saída de Bernard ou Berkeley.
‘Não há dúvida de que eu era machista’ Masters admitiu mais tarde. (MAIER,
2014, p. 283).

Inclusive, Johnson até foi convidada para participar das manifestações pelas
próprias mulheres que lutavam pelos direitos nos protestos feministas, mas, para a
surpresa delas, Johnson recusou, pois, a mesma não gostava de rótulos; para ela, as
mulheres deveriam ser donas de si e de seu destino. Johnson frisava: “‘Se uma mulher
não tem orgasmo […] é exclusivamente por culpa dela!’” (MAIER, 2014, p. 284).

Considerações Finais
Na década de 60, o estudo desenvolvido por William H. Masters e Virginia E.
Johnson foram cruciais para o desenvolvimento da formação discursiva e formação
ideológica da sociedade da época. A ruptura do discurso do sexo como algo pecaminoso
deu-se após a fama da obra Human Sexual Response escrita pela dupla, onde a ideologia
passou a ser aquela em que o sexo era visto como uma ciência.
A análise realizada se mostra importante para a exemplificação de como os
discursos sobre o sexo se formam de acordo com o meio em que o sujeito está inserido e
não necessariamente a época em que este se encontra. Assim, é possível concluir que na
década de 60 existiam duas formações discursivas: uma, que via o sexo como objeto de
estudo e prazer e a outra, em uma maioria, que via o sexo como algo imoral.
Ademais, a partir do interdiscurso é possível concluir que os discursos de
ideologias religiosas ainda estão presentes em nossa sociedade em pleno século XXI,
tanto aqui quanto nos Estados Unidos e, ainda, estes fazem parte significante da formação
discursiva e ideológica sobre o sexo. Estes discursos são reflexos diretos dos ditos
reproduzidos em 1960, assim como, a visão do sexo como prazer, em uma minoria.
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Resumo:
A série “The Handmaid’s Tale” (2017) aborda uma distopia que acontece em um futuro não
identificado, no qual um grupo religioso se une com o exército para transformar os Estados
Unidos da América em uma ditadura. A série obteve destaque devido às atuais problemáticas
enfrentadas pelo país no âmbito político e social com o atual governo de Donald Trump. Deste
modo, o presente artigo teve como objetivo traçar uma relação discursiva entre as questões
políticas atuais dos EUA, com o cenário político da série. Nesta pesquisa foi utilizada a Análise
de Discurso de linha francesa com os teóricos Pêcheux (2008) e Orlandi (2006, 2009, 2013);
além dos escritos de Atwood (1985). Um dos resultados da análise revelou que, a partir da
formação discursiva e ideológica da protagonista, é possível identificar o assujeitamento
ideológico desta aos fatos ocorridos.
Palavras-chave: Análise de Discurso; formação discursiva; The Handmaid’s Tale.

Considerações Iniciais
The Handmaid’s Tale ou O Conto da Aia, como também ficou conhecida na
versão em português, é uma obra fictícia escrita pela autora canadense Margareth Atwood
publicada em 1985. Atwood narra neste livro uma distopia, diga-se de passagem,
apocalíptica, sobre o dia em que o exército americano juntou-se com a religião e
transformou o Estados Unidos da América (EUA) em uma nova república, baseada na
misoginia e no patriarcado, onde os homens ocupam posições de valor na sociedade e as
mulheres são apenas esposas ou serviçais.
A obra leva esse nome porque a história apresenta para os leitores as aias,
mulheres, que, de alguma forma, ousaram em “transgredir” alguma regra “moral” e,
agora, neste regime político da nova república formada (intitulada Gilead), devem pagar
pela sua imoralidade servindo seus donos, isto é, sendo as barrigas de aluguéis das esposas
estéreis.

A esterilidade das mulheres e dos homens de Gilead deu-se após diversos
acontecimentos e desastres naturais acontecidos com o passar dos anos. The Handmaid’s
Tale se passa em um futuro próximo não identificado, no qual a ignorância humana foi a
principal causadora desses desastres que o livro retrata. O enredo da história é construído
principalmente através do olhar da protagonista June/Offred que se torna aia, pois no
passado se envolveu com um homem casado. O até então marido de June separou-se da
esposa para ficar com ela e, devido a isso, quando capturada pelo exército de Gilead, June
foi obrigada a se tornar a barriga de aluguel do casal Waterford.
Vale lembrar que os nomes das aias são modificados a partir do nome de seus
donos. No caso de June, seu nome passa a ser Offred, a palavra “of” do inglês “do” remete
a posse, no caso, de Fred. Se traduzíssemos o nome Offred, teríamos “Do Fred”. Todas
as aias têm seus nomes trocados nesse novo regime em que vivem, tendo em vista esta
mesma lógica de propriedade.
Como citamos anteriormente, O Conto da Aia foi escrito em 1985; cinco anos
mais tarde, foi lançado um filme intitulado como The Handmaid’s Tale (A decadência de
uma espécie, quando traduzido para o português). No ano de 2017, o serviço de streaming
Hulu lançou a série The Handmaid’s Tale (transmitida no Brasil pelo canal Paramount
Channel com o mesmo nome), a qual foi baseada também na obra de Atwood (1985). A
produção televisiva foi um sucesso desde o lançamento de seu trailer que já demonstrava
o quão importante a série norte-americana seria, tanto para a crítica especializada em
televisão, quanto para a população em geral.
Donald Trump e The Handmaid’s Tale
Um dos primordiais motivos para o sucesso da série The Handmaid’s Tale foi o
fato dela mostrar um cenário em que as mulheres estavam perdendo seus direitos, e isto
era/é o que estava/está acontecendo no cenário político do republicano Donald Trump.
Afinal, é notório nos discursos do então presidente a presença do machismo escancarado
em suas palavras durante os pronunciamentos. Segundo o Huffpost Brasil (2018),
Trump, que professou aos quatro ventos "grab them by the Pussy" ("Agarre-as
pela buceta") e foi alvo de denúncias de assédio durante as eleições, indicou
apenas três mulheres para cargos oficiais e logo no terceiro dia de governo

limitou auxílio financeiro a ONGs estrangeiras que realizam abortos. E 2018
não começa diferente: "Como vocês sabem, Roe versus Wade resultou em uma
das legislações mais permissivas sobre aborto em qualquer lugar do
mundo", disse o presidente em discurso na "March of Life", marcha de grupos
antiaborto, nesta semana (HUFFPOST BRASIL, 2018).

Donald Trump se utilizou de uma linguagem extremamente machista ao longo de
sua campanha e continuou usando quando foi eleito presidente dos Estados Unidos.
Trump já era conhecido como um milionário muito famoso do país, e quando anunciou
sua candidatura em 2015, muito foi especulado se ele realmente conseguiria ganhar uma
eleição como a de 2016. O resultado das eleições foi a comprovação final e colocou
Trump no poder. A eleição deste presidente fez com que o mesmo tivesse formas de
cumprir suas promessas de campanha, as quais tinham como objetivo exterminar os
poucos direitos conquistados pelas mulheres, expulsar imigrantes do país para seus
lugares de origem, tentar acabar com qualquer resquício de direitos dos LGBTQI+, dentre
muitas outras propostas que assustavam e continuam assustando parte da população dos
EUA. Além disso, precisamos ressaltar que os Estados Unidos era descrito, anteriormente
a eleição de Trump, como um país para ser livre. De acordo com o jornal online El País
(2016),
Trump se vangloria de suas conquistas sexuais, zomba das mulheres por sua
aparência e desafia outros homens para a competição sobre quem tem a esposa
mais sexy. Esta semana chegou seu último insulto a mais de metade da espécie
humana, quando sugeriu na quarta-feira que as mulheres que se submetem a
um aborto deveriam sofrer “algum tipo de castigo”. Nem sequer o movimento
pró-vida vai tão longe, ao contemplar as mulheres e os não nascidos como
vítimas e nunca como culpados (EL PAÍS, 2016).

É bastante visível nas declarações de Trump sobre mulheres que, para ele, a única
coisa que importa sobre o assunto é saber se estas mulheres são bonitas e se ele ganhará
algo com isso. O presidente dos EUA, fã assumido de programas de televisão de beleza
e de concursos como, por exemplo, o Miss Universo, sempre que pode, fala sobre isso,
fazendo observações acerca. Ainda de acordo com o El País (2016),
O candidato Trump costuma classificar as mulheres em uma escala de 1 a 10.
“É muito difícil que uma mulher sem peito tenha um 10”, explicou Trump há
alguns anos ao polêmico jornalista radiofônico Howard Stern. Stern gostava
de falar de sexo com Trump no ar. Assim chegaram à conclusão de que o
magnata era fascinado por Lady Di, a princesa de Gales, que havia morrido
alguns meses antes, em 1997. Trump declarou que teria dormido com ela “sem

nenhuma dúvida”. “Tinha a altura perfeita, a beleza, a pele ideal”, relembrou
o multimilionário, que em seguida acrescentou; “Estava louca, mas esse é um
detalhe menor” (EL PAÍS, 2016).

A revista M de Mulher, da Editora Abril, elencou alguns dos comentários
machistas de Trump em 2016, em que o mesmo continua a objetificar1 o corpo feminino
reforçando o machismo:
“Com certeza não é chocante que as vitórias iniciais das mulheres em O
Aprendiz tenham sido, em sua maioria, dependentes de seu sex appeal“,
escreveu ele em 2004, de acordo com o jornal britânico Independent, em seu
livro How To Get Rich. [...] Depois de comprar o Miss Estados Unidos, ele
declarou: “Sinceramente, depois que eu o comprei, os biquínis ficaram
menores e os saltos, mais altos – aí as classificações subiram, também” (M DE
MULHER, 2016).

Quando o assunto é mulheres, Trump sempre terá algo para falar, porém, desde
que seja algo relacionado à beleza, ao corpo das mesmas. Além disso, é possível observar
que o presidente norte-americano não mede suas palavras relacionadas a esse assunto nem
mesmo em sua biografia.
Como já abordado previamente, um dos fatores que contribuiu com que a obra
televisiva de The Handmaid’s Tale alcançasse o sucesso, foi o fato de que muito o que a
série prega, está acontecendo com os EUA, segundo a Veja (2018),
Tudo isso passou na TV justamente no primeiro ano do governo de Donald
Trump, o presidente que um mês antes das eleições estrelava um vídeo obtido
pelo jornal The Washington Post em que dizia que, quando um homem é
famoso, as mulheres deixam que ele faça “qualquer coisa” com elas, incluindo
tocar suas partes íntimas. No mesmo vídeo, ele contava sobre suas investidas
sexuais em mulheres casadas. Em outros depoimentos ao longo dos anos, falou
que não vale a pena ir para a cama com mulheres com mais de 35 anos e chegou
a usar termos como “voluptuosa” para descrever sua própria filha, Ivanka. Para
piorar, em 2018 o ex-advogado pessoal de Trump admitiu ter pagado duas
mulheres para que elas não revelassem que haviam tido um caso com o
empresário em 2006, quando ele já era casado com a atual esposa, Melania
(VEJA, 2018).

Segundo estes fatos, podemos perceber que o governo republicano de Donald
Trump não se assemelha com a produção televisiva apenas no que diz respeito ao modo
como o presidente trata as mulheres, mas também pela maneira que ele se relaciona com

1

Tratar como objeto.

qualquer pessoa que vai de encontro com as suas ideias, ou seja, a intolerância de Trump
com os demais.

Sobre linguística e Analise de Discurso de linha francesa
A linguística como estudo surgiu a partir do início do século XX, sendo assim,
uma ciência moderna e recente. Nos primórdios, o estudo da linguagem sofreu algumas
dificuldades para ser entendido como ciência, tendo seu método esquematizado e, ainda,
precisando mostrar, de maneira efetiva, o seu objeto. Pouco mais tarde, a linguística se
tornou um estudo das ciências humanas de sucesso, visando a cientificidade e tinha como
objetivo discorrer ou desvendar a linguagem verbal do ser humano.
Diferente da gramática normativa, a linguística, nos seus primórdios, buscou uma
reflexão da linguagem humana, isto é, procurou em seu objeto de estudo (linguagem oral,
escrita ou verbal) os signos produzidos pelos homens. Por outro lado, a linguística que
conhecemos atualmente começou efetivamente com Ferdinand de Saussure, no Curso de
Linguística Geral, na qual passa a ter como o objeto a língua.
Ele a conceitua como um “sistema de signos”, ou seja, um conjunto de
unidades que estão organizadas formando um todo. Define, então, o signo
como a associação entre significante (imagem acústica) e significado
(conceito). Ele diz que é fundamental observar que a imagem acústica não se
confunde com o som, pois ela é, como o conceito, psíquica e não física. Ela é
a imagem que fazemos do som em nosso cérebro (ORLANDI, 2009, p. 20,
grifos da autora).

Além disso, Saussure separa a língua da fala. Segundo o estudioso, a língua diz
respeito ao social, construída através de iguais, ou seja, não sofre variação. Já a fala é
individual, histórica e é constituída de aspectos variantes. Tendo em vista essa separação,
Saussure realiza a distinção daquilo que é social do histórico. Deste modo, seria
impossível analisar a fala, uma vez que ela não possui uma unidade. Foi então que, em
1960, surge a Análise de Discurso de linha francesa (doravante AD) constituída por três
diferentes áreas do conhecimento: linguística, marxismo e psicanálise. Segundo Orlandi
(2006),
Com a lingüística ficamos sabendo que a língua não é transparente; ela tem sua
ordem marcada por uma sua materialidade que lhe é própria. Com o marxismo
ficamos sabendo que a história tem sua materialidade: o homem faz a história,

mas ela não lhe é transparente. Finalmente, com a psicanálise é o sujeito que
se coloca como tendo sua opacidade: ele não é transparente nem para si mesmo.
São, pois, essas diferentes formas de materialidade – de transparência – que
vão constituir o cerne do conhecimento de cada um desses campos do saber
(ORLANDI, 2006, p. 13).

Ainda, a analista do discurso Orlandi (2013), apresenta três aspectos primordiais
deste novo campo do conhecimento:
a. A língua tem sua ordem própria, mas só é relativamente autônoma
(distinguindo-se da Linguística, ela reintroduz a noção de sujeito e de situação
na análise da linguagem); b. A história tem seu real afetado pelo simbólico (os
fatos reclamam sentidos); c. O sujeito de linguagem é descentrado pois é
afetado pelo real da língua e também pelo real da história, não tendo o controle
sobre o modo como elas afetam. Isso redunda em dizer que o sujeito discursivo
funciona pelo inconsciente e pela ideologia (ORLANDI, 2013, p. 19).

Deste modo, a AD, com a junção desses três campos, constitui um novo objeto de
estudo: o discurso. Diferente do que era proposto por Saussure, no discurso temos a
junção entre o social e o histórico, sendo possível, assim, a análise do discurso. Segundo
Orlandi (2009), “A análise de discurso introduz, por meio da noção de sujeito, ideologia
e de situação social e histórica. Ao introduzir a noção histórica vai trazer para reflexão as
questões de poder e das relações sociais (ORLANDI, 2009, p. 60, grifos da autora).
Segundo o teórico Michel Pêcheux (2008),
[...] todo discurso marca a possibilidade de uma desestruturação-reestruturação
dessas redes e trajetos; todo discurso é o índice potencial de uma agitação nas
filiações sócio históricas de identificação, na medida em que ele constitui ao
mesmo tempo um efeito dessas filiações e um trabalho (mais ou menos
consciente, deliberado, construído ou não, mas de todo modo atravessado
pelas determinações inconscientes) de deslocamento no seu espaço
(PÊCHEUX, 2008, p. 56).

No ano de 1969, Michel Pêcheux discorre ainda que o discurso não seria apenas
uma transmissão de mensagens, mas sim, uma construção de efeitos de sentidos entre
emissores, ou seja, não existiria uma linearidade na comunicação. “Os efeitos de sentidos
se dão porque são sujeitos dentro de certas circunstâncias e afetados pelas suas memórias
discursivas” (ORLANDI, 2006, p. 15).
Assim, em AD, o sujeito está demasiadamente relacionado com a situação do
discurso, deste modo, é fundamental, neste estudo, o que está exterior ao discurso, ou
seja, as condições de produção de tal discurso. No ato de dizer, o sujeito passa a significar

determinadas condições, interpelado pela língua, pelas suas experiências, pelos
acontecimentos, pelo mundo e, ainda, por sua memória discursiva. Todo sujeito é
impelido “por um saber/poder/dever dizer, em que os fatos fazem sentido por se
inscreverem em formações discursivas que representam no discurso as injunções
ideológicas” (ORLANDI, 2013, p. 53). De acordo com Orlandi (2006),
O sujeito da análise de discurso não é o sujeito empírico, mas a posição sujeito
projetada no discurso. Isto significa dizer que há em toda língua mecanismos
de projeção que nos permitem passar da situação sujeito para a posição sujeito
no discurso. Portanto não é o sujeito físico, empírico que funciona no discurso,
mas a posição sujeito discursiva (ORLANDI, 2006, p. 15).

Ademais, toda situação de comunicação é afetada pelo contexto sócio histórico e
ideológico que está relacionado ao sujeito que enuncia, deste modo, são indicadas, neste
processo, as diferentes posições sujeito que se estabelecem com as formações imaginárias
que comandam o discurso, isto é, o que eu espero de mim mesmo, a imagem que eu tenho
do interlocutor, o que este interlocutor pensa do objeto do discurso e a imagem que este
interlocutor tem de mim, dele mesmo e do que eu penso do objeto do discurso.
Resumidamente, seria a projeção de certa posição social em determinado discurso.
Segundo Orlandi (2013),
O discurso se constitui em seus sentidos porque aquilo que o sujeito diz se
inscreve em uma formação discursiva e não outra para ter um sentido e não
outro. Por aí podemos perceber que as palavras não têm um sentido nelas
mesmas, elas derivam seus sentidos das formações discursivas em que se
inscrevem. As formações, discursivas por sua vez, representam nos discursos
as formações ideológicas (ORLANDI, 2013, p. 43).

Tendo em vista esta citação, pode-se concluir que todos os sentidos são decididos
a partir da ideologia, e o sentido está nele mesmo. Tudo aquilo que é dito, possui aspectos
ideológicos e isso não está em cada palavra dita no discurso, mas sim, na discursividade,
ou seja, na forma em que se organizam a linguagem e ideologia, no modo em que ambas
se relacionam. “A análise de discurso procura então mostrar o funcionamento dos textos,
observando sua articulação com as formações ideológicas” (ORLANDI, 2009, p. 61).

Algumas análises no corpus

Considerando os conceitos de formação discursiva (FD), formação ideológica (FI)
e condições de produção (CP) apresentados na seção anterior e, ainda, que os discursos
na obra The Handmaid’s Tale e na série são similares, teceremos análises em Atwood
(1985), sendo assim, o corpus desta pesquisa. Vejamos no trecho abaixo:
Existe mais de um tipo de liberdade, dizia tia Lydia. Liberdade para: a
faculdade de fazer ou não fazer qualquer coisa, e liberdade de: que significa
estar livre de alguma coisa. Nos tempos da anarquia, era liberdade para. Agora
a vocês está sendo concedida a liberdade de. Não a subestimem. [...] Aquelas
mulheres podiam se soltar e se perder; ou não. Elas pareciam ser capazes de
escolher. Nós parecíamos capazes de escolher naquela época. Éramos uma
sociedade que estava morrendo, dizia tia Lydia, de um excesso de escolhas
(ATWOOD, 1985, p. 28, grifos nossos).

Neste trecho, tia Lydia (instrutora e guardiã de todas as aias) revela que agora as
aias têm a liberdade de, neste caso, liberdade de poderem procriar para o salvamento
daquela sociedade. Por outro lado, por conta da ditadura instalada em Gilead, aos olhos
de Offred, aquilo não deveria ser considerado liberdade, uma vez que a própria aia é
submetida a ter relações com seu dono para procriar. Aqui já podemos observar que o
sentido da palavra liberdade é distinto para tia Lydia e para Offred, pois ambas pertencem
a ideologias diferentes, isto é, estão em FD’s distintas.
Além disso, este trecho nos traz uma reflexão: em um governo em que a liberdade
para as mulheres é algo que não existe, como elas se sentiriam? Tendo em vista isto,
propomos um paralelo entre The Handmaid’s Tale e Trump: esta distopia fictícia em um
futuro próximo trazida em 1985 por Atwood, seria o que está a acontecer nos EUA com
o governo Trump. Ainda no recorte temos: “Aquelas mulheres podiam se soltar e se
perder; ou não”; este trecho retrata a submissão das mulheres perante as escolhas dos
poderosos sobre o destino delas, o qual elas não tinham voz, uma vez que elas aceitavam
o que era colocado, sem questionar. O governo não estava preocupado com o bem-estar
destas mulheres. Além disso, é possível observar nos dois últimos grifos que, segundo a
FD e FI de tia Lydia, o excesso de escolhas estava acabando com a sociedade e que o
melhor foi ter deixado que um grupo determinado de pessoas do exército e da igreja
fizesses essas escolhas por toda uma sociedade. Durante a ditatura de Gilead, Offred
escolhe então resistir. A aia se mostra resistente ao longo da obra e da série televisiva.

Em Atwood (1985), “Acabei de entregar uma [dissertação] sobre estupro no
encontro social, sabe, mulheres que são violadas em encontros. Violadas em encontros,
disse eu. Você é tão moderna. Parece um título de programa de rádio. Violadas em
encontro” (ATWOOD, 1985, p. 38). Este trecho é uma recordação que Offred tem antes
de Gilead, em que a mesma questiona o fato de existir “mulheres que são violadas em
encontro”. Deste modo, neste discurso, podemos observar a ideologia de uma sociedade
e a da própria Offred atravessando o a língua, o discurso dela, em que se considera que
não há como uma mulher ser violada em um encontro. Não podemos esquecer das CP de
tal discurso de Offred, uma vez que estas CP estão intimamente ligadas ao ideológico do
sujeito que diz o que diz por conta das vivências, etc. Este dito é ainda muito reproduzido
nos discursos atuais, principalmente para culpar a vítima que foi violada, assediada e/ou
estuprada; muitas vezes, através deste discurso, o culpado do acontecimento será a vítima.
Isto ocorre, principalmente, em sociedades nas quais o machismo predomina na FD e FI
do sujeito. Outro fato é de que o abusador, aquele que viola o outro, muitas vezes, nem
intimado a conversar sobre o fato é.
Segundo o El País (2016), Trump abusou de sua ex-esposa no fim da década de
80:
Existe um detalhe brutal na vida privada de Donald Trump que o define como
o macho Alpha da idade das cavernas que ele é. Segundo relatou em um livro
o já falecido Harry Hurt, Trump atacou sexualmente sua hoje ex-esposa Ivana
em 1989. Trump acabava de voltar para casa depois de se submeter a uma
dolorosa cirurgia de redução da calvície por um médico recomendado por
Ivana, e não parava de se queixar. Culpava a ela por sua desgraça. “Enquanto
agarrava Ivana, imobilizando os braços dela, começou a puxar o cabelo da
cabeça dela e logo passou a retirar a roupa de sua mulher”, descreve Hurt no
livro The Lost Tycoon: The Many Lives of Donald J. Trump (O Último
Magnata: as Muitas Vidas de Donald J. Trump). “Então, [Trump] coloca à
força seu pênis dentro dela pela primeira vez em mais de 16 meses. Ivana está
aterrorizada... é um ataque violento. Segundo versões que ela repete a alguns
de seus confidentes mais próximos, ‘ele me violentou’” (EL PAÍS, 2016).

Porém, mesmo com as denúncias, Donald Trump nunca foi julgado por este crime.
Ainda em Atwood (1985),
Se acontecer de você ser homem, em qualquer tempo no futuro, e tiver
chegado até aqui, por favor lembre-se: você nunca será submetido à tentação
de sentir que tem de perdoar um homem, como uma mulher. É difícil de
resistir, creia-me. Mas lembre-se de que o perdão também é um poder.

Suplicar por ele é um poder, e recusá-lo ou concedê-lo é um poder, talvez de
todos o maior. Talvez nada disso seja a respeito de controle. Talvez não seja
realmente sobre quem pode possuir quem, quem pode fazer o que com quem e
sair impune, mesmo que seja até levar à morte. Talvez não seja a respeito de
quem pode se sentar e quem tem de se ajoelhar ou ficar de pé ou se deitar, de
pernas abertas arreganhadas. Talvez seja sobre quem pode fazer o que com
quem e ser perdoado por isso. Nunca me diga que isso dá no mesmo.
(ATWOOD, 1985, p. 121).

No recorte, Offred está falando com o seu dono Fred sobre as relações de poder
entre homem x mulher que estão mais visíveis em Gilead. É possível observar que a
situação da aia Offred é a pior, uma vez que envolve a submissão, o fato dela não poder
ser quem ela é, a privação de qualquer direito que tinha anteriormente, etc. No trecho,
“Suplicar por ele é um poder, e recusá-lo ou concedê-lo é um poder, talvez de todos o
maior”, está nítido no discurso de Offred o quão submissa ela está a Fred. Os termos em
grifo demonstram claramente esta relação: enquanto o homem pode fazer o que ele quiser
nesse universo escrito por Atwood (1985), as mulheres já não gozam dos mesmos direitos.
Ainda neste recorte, Offred usa a palavra “suplicar” e compara com “poder”, em outras
palavras, que só de o sujeito ter a chance de suplicar por algo ele também estaria
exercendo um poder, ainda que pequeno. Por outro lado, no mesmo trecho, a protagonista
diz que quem recusa uma súplica, talvez, teria o poder maior de todos, uma vez que estaria
acima de alguém e teria poder sobre o sujeito. No último dito de Offred, “Talvez seja
sobre quem pode fazer o que com quem e ser perdoado por isso”, percebe-se, novamente,
o assujeitamento dela a Fred e que, de certa maneira, é como todas as mulheres se sentem
em Gilead.
O site TVI 24 (2018), traz um comentário sobre The Handmaid’s Tale e sua
semelhança sobre os acontecimentos nos EUA,
[...] o atual enquadramento político e social embalou a série para o sucesso
junto do público. É que apesar de Gileade ser um universo perturbador e muito
distante, tem mais semelhanças com a atualidade do que se possa imaginar:
afinal, hoje os Estados Unidos são presididos por Donald Trump, milionário e
estrela de televisão, que chegou ao poder apoiado pelas franjas mais
conservadoras dos Estados Unidos e depois de sobre ele terem pairado
acusações de assédio sexual a mulheres. Uma administração onde, de resto, é
notória a ausência de mulheres nos principais cargos executivos (TVI 24,
2018).

Aqui, novamente, podemos relacionar as relações de poder ocorridas em Gilead
com as que estão acontecendo no cenário político atual no contexto norte-americano, uma
vez que o poder está nas mãos de um governo conservador e autoritário, com a ausência
completa de mulheres no poder, sendo elas, assim, assujeitadas ao governo de Trump.

Considerações Finais
As breves análises realizadas nesta pesquisa no corpus, revelou que as sequências
discursivas apresentadas em Atwood (1985) expõem as FD e FI que perpassavam as
vivências de Offred. Além disso, é nítido o assujeitamento ideológico dela, aos fatos
ocorridos na obra. Ademais, a obra reforça, no discurso da protagonista, uma realidade
que se assemelha com o contexto político atual, mostrando, assim, a ressignificação de
discursos.
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Resumo:
Este artigo objetiva analisar as filiações de saber/poder que diagonalizaram a produção
discursiva sobre a sexualidade na instituição escolar desde o século XX até os dias atuais. Além
disso, busca analisar quais os procedimentos discursivos que o PCN-Orientação sexual mobiliza
para marcar, na materialidade de seus textos, efeitos de verdade que alicerçam as práticas
sociais. Constatamos que a inserção do tema sexualidade, nos PCNs, inscreve a sexualidade em
um regime particular de visibilidade, normatizado por ideais de que é preciso falar de sexo. Este
documento instrui e constitui determinados campos de saber, legitimando verdades, que
respaldam os dizeres sobre o sexo em outras materialidades, autorizando reverberar de modo
vigoroso as linhas do visível e do dizível que fazem funcionar o dispositivo da Educação Sexual
Infantil.
Palavras-chave: Análise do Discurso; Dispositivo; Sexualidade infantil.

Considerações iniciais
Pensando o dispositivo da sexualidade infantil como regulador da Educação no
Brasil, nos termos de Foucault (2013), entendemos que tal fabricação se dá a partir de um
conjunto heterogêneo de elementos, discursivos e não discursivos, tais como os
enunciados científicos do Boletim de Educação Sexual, de 1933, discursos propagados
através de políticas públicas, como é o caso do PCN-Orientação Sexual, de 1997, o
documento “Brasil sem homofobia”, que ficou conhecido como o Kit-Gay, em 2004 e
que até os dias atuais reverbera de forma polêmica, o Plano Nacional de Educação,
aprovado em 2014, os discursos sobre o sexo disseminados na Revista Nova Escola, etc.
Enfim o dito e o não dito relacionados a este tema, que se faz presente regulando as nossas
ações individuais e coletivas cotidianamente, opera na fabricação deste dispositivo.
A sexualidade infantil ainda é um tema considerado ”tabu” em nossa sociedade,
seja ele na família ou em âmbito escolar. Embora com a implantação dos Parâmetros
Curriculares Nacionais de Temas Transversais, a partir da década de 90, a sexualidade

tenha se tornado obrigatória para a educação nacional, esta temática continua sofrendo
interdições, silenciamentos e provocando polêmica, ao ser discursivizada. A inserção do
tema, com este documento, oficializa discuros e práticas educacionais brasileiros, mas
não de maneira menos conflituosa.
Dessa forma, compreendemos que é uma questão que oscila, há alguns anos, entre
propostas explícitas de abordagem na escola, como sugere o PCN- Orientação sexual, e
seu silenciamento e negação, como é o caso da retirada dos termos sexualidade e gênero,
em 2014, no texto do PNE (Plano Nacional de Educação), que dita as diretrizes e metas
da educação para os próximos dez anos.
Nesse sentido, objetivamos analisar quais as filiações de saber/poder que
diagonalizaram a produção discursiva sobre a sexualidade na instituição escolar desde o
século XX até os dias atuais. Além disso, iremos analisar quais os procedimentos
discursivos que o PCN-Orientação sexual mobiliza para marcar, na materialidade de seus
textos, efeitos de verdade que alicerçam as práticas sociais.

Percurso da sexualidade infantil no Brasil
De acordo com Michel Foucault (2015), no decorrer do século XVIII, o sexo do
colegial passa a ser um problema público, desmontando a ideia de que a instituição
pedagógica impôs um silencio geral ao sexo das crianças e dos adolescentes. Nesse
contexto, toda uma literatura de preceitos, pareceres, observações, advertências médicas,
casos clínicos, planos de instituições ideais prolifera em torno do colegial e de seu sexo.
A instituição pedagógica, desde então, agrupou as formas do discurso neste tema,
qualificando os locutores autorizados a falar e codificando os conteúdos.
Com efeito, é importante entendermos que Foucault defendia como ponto
essencial que a “colocação do sexo em discurso” produz um discurso verdadeiro sobre o
sexo que, por sua vez, não poderia se calar.
Em se tratando da realidade brasileira, César (2009) elenca três grandes momentos
que marcam a articulação entre educação e sexualidade, no Brasil: o período entre
1920/1930, quando se pensou um esboço de um programa de educação sexual nas escolas;
o segundo momento, na década de 1960, protagonizado durante a ditadura militar, que
colocou em jogo no país um regime de controle e moralização dos costumes, segundo

ideias de setores conservadores, como o da Igreja Católica. Desse modo, a educação
sexual deixara de fazer parte das discussões pedagógicas do Estado. Por fim, o terceiro
momento começa a se desenrolar a partir dos anos 1980, no bojo da luta pela
redemocratização do país.
No interior das lutas de movimentos sociais e dos direitos civis, como de negros,
gays, lésbicas e feministas, a escola será compreendida como espaço onde tais questões
devam ser debatidas. Nos anos 1990, o Brasil produzira no âmbito da educação nacional
alguns documentos como os PCNs (Parâmetros Curriculares Nacionais), e neles, a
inserção do tema Orientação Sexual em 1997, institucionalizando assim, o debate da
educação sexual nas escolas (CÉSAR, 2009).
Para entendermos o primeiro momento dessa articulação entre sexualidade infantil
e sua inserção na escola, utilizaremos um artigo recortado da tese de Cristiane Oliveira
(2011), que analisou, a partir de teses, livros e periódicos médicos dispersos entre os
séculos XIX e XX (1840-1940), os saberes médicos e psicológicos, da primeira metade
do século XX, os quais fabricaram a noção de sexualidade infantil no Brasil. Esse período,
segundo a pesquisadora, caracteriza a aparição de um conjunto de discursividades e
instituições na interface da medicina com a pedagogia, fundamentadas numa hibridação
entre as ideias de Freud e a psiquiatria fincada na degenerescência, a fim de afirmar que
há uma sexualidade constitutiva da experiência infantil.
A preocupação com a criança se consolida, definitivamente, a partir da
multiplicação de mecanismos institucionais, como o alvo principal da estratégia de
salvaguardar a saúde da população e da nação. Foram por volta dos anos vinte e trinta do
século XX, que apareceram as primeiras preocupações explícitas de médicos, intelectuais
e professores em relação à educação do sexo de crianças e jovens no Brasil, cujos
objetivos eram a) estancar o que se considerava a produção maciça de degenerados
(físicos e morais) , através da intervenção desde a tenra infância e b) constituir indivíduos
assujeitados às exigências sociais, isto é, os médicos brasileiros buscavam investir na
criança para que ela se tornasse um adulto livre de graves taras hereditárias e que fosse
bem ajustada às regras sociais, tendo como destaque o interesse moral e higiênico do
indivíduo e o interesse da raça. (OLIVEIRA, 2011).

A pesquisadora constata, então, que na década de 1930, havia duas forças no
campo político-discursivo: a que enfatizava as degenerações como produto de
hereditariedade e a que deslocava a discussão para o campo da educação, acarretando
duas soluções para viabilizar o fortalecimento da nação, uma através da eugenização do
Brasil, noção intrinsecamente vinculada à noção de degeneração, e outra atribuindo à
educação um papel fundamental para os problemas sociais brasileiros.
Nesse contexto, a educação sexual passa a ser foco de investimento intenso por
meio da qual a medicina encontra meios renovados de ampliar seu poder de intervenção
social, uma vez que o sexo, que aparentemente representava o mais irrefreável e poderoso
instinto, poderia ser educado, sobretudo o sexo da criança. Assim, a questão sexual é
tratada como um perigo social a conjurar, o que servia para justificar uma limpeza social
que pudesse eliminar figuras consideradas ameaçadoras da normalização sexual.
Em suma, as primeiras tentativas do século XX em defesa da educação sexual nas
escolas brasileiras se dava por meio de pressupostos higienistas e eugênicos, como é o
caso da ampla difusão do Boletim de Educação Sexual, fundado em 1933 pelo Círculo
Brasileiro de Educação Sexual, cujo conteúdo dirigia-se fundamentalmente à família e à
escola no sentido de serem eles os propagadores das prescrições normativas que deveriam
educar o sexo das crianças e adolescentes. A educação era feita através de um terrorismo
sexual, recurso muito presente no discurso higienista, que era encoberto pela afirmação
aparentemente tranquilizadora do sexo como função biológica.
Para tanto, era necessário que os pais e a escola adotassem a sciencia sexual como
guia, recobrindo o campo do erotismo pela biologização da função sexual, a fim de
transmitir às crianças conselhos de que o sexo era fonte de doenças, do medo, do crime,
e que, por outro lado, a conjuração dos perigos sexuais garantiria progressos à vida das
futuras gerações. A masturbação, que no século XIX era considerada crime, no século
XX, após a fabricação do sexo das crianças, é recolocada no jogo discursivo da educação
sexual, passando de um mal absoluto para a normalidade, mas que ainda assim inspirava
certos cuidados, sobretudo, na puberdade.
O segundo momento que marca a articulação entre educação e sexualidade, no
Brasil, descrito por César (2009) compreende o período que inicia pouco antes da ditatura
militar Nesta época, o Brasil vivia um clima de “renovação pedagógica”, as críticas

sociológicas sobre os sistemas educacionais começavam a ser formuladas e aplicadas em
escolas experimentais, fazendo o tema da educação sexual retornar de forma mais
sistemática ao discurso pedagógico.
No entanto, durante a ditadura militar, a educação sexual foi absolutamente
eliminada de qualquer discussão pedagógica por parte do Estado e toda e qualquer
iniciativa escolar foi rigorosamente abolida. Segundo César (2009), algumas iniciativas
conseguiam resistir e burlar o controle tornando-se experiências de resistência e, nas
décadas seguintes, a educação sexual foi tomada como um dos marcos educacionais das
lutas pela democratização do país bem como uma proposta libertadora dos corpos, das
mulheres e sujeitos, liderada pelo movimento feminista.
César (2009) afirma que o feminismo como campo de indagação das práticas
pedagógicas sobre a sexualidade desapareceu sem deixar rastros e na mesma medida, por
volta dos anos 80, a educação sexual começou a se fortalecer como campo específico da
saúde, tendo em vista a prevenção de doenças sexualmente transmissíveis e curiosidades
sobre a reprodução e a fisiologia humana.
A partir de meados dos anos 80, a demanda por trabalhos na área da sexualidade
nas escolas aumentou devido à preocupação dos educadores com o grande crescimento
da gravidez indesejada entre as adolescentes e com o risco da contaminação pelo HIV
(vírus da AIDS) entre os jovens. (BRASIL, 1997).
No início dos anos 90, a escola foi tomada como um lugar privilegiado para a
propagação de informações sobre o “sexo seguro”, as quais incluíam prevenção contra
HIV/AIDS e outras DSTs, gravidez na adolescência, que para os especialistas começou a
ser tomada como um problema pedagógico importante, além de informações sobre o uso
de drogas.
Na segunda metade dos anos de 1990, no âmbito de um conjunto de reformas
educacionais, o governo brasileiro produziu os Parâmetros Curriculares Nacionais como
resposta e solução para grande parte dos problemas educacionais no Brasil, bem como
resposta à inserção na Constituição de 1988 de temas oriundos dos movimentos sociais,
tais como as questões étnico-raciais, o meio-ambiente, a educação sexual e as questões
de gênero, esquecidas desde os projetos dos anos 70 (CÉSAR, 2009).

Inspirada pela reforma educacional espanhola organizada pelo partido popular,
ultraconservador, no início dos anos 90, a educação brasileira tomou para si a concepção
dos temas transversais e instituiu a educação sexual como um dos temas a serem
trabalhados nos PCNs. O fascículo sobre o Tema Transversal Orientação Sexual,
publicado em 1997, consolidou definitivamente a escolarização de uma educação do
sexo.
Assim, os PCN-Temas Transversais foram criados pela constatação de uma lacuna
nas disciplinas regulares no tocante às temáticas sociais, isto é, constatou-se que o saber
escolar não estava integrado aos saberes do cotidiano social, o que caracterizava um
descompasso entre os objetivos anunciados para uma educação comprometida com a
formação do cidadão crítico, autônomo e atuante e o que era proposto para alcançá-los no
currículo tradicional. Dessa forma, foram cunhados sob a justificativa de tratar de
questões urgentes, de abrangência nacional, que não vinham sendo contempladas nas
áreas já existentes, mas que pela importância, deveriam ser partes integrantes das áreas e
não externos e/ou acoplados a elas.
O tema Orientação Sexual é incluído como tema transversal atendendo a estes
critérios e enquadrando-se como uma das “questões graves, que se apresentam como
obstáculos para a concretização da plenitude da cidadania, afrontando a dignidade das
pessoas e deteriorando sua qualidade de vida”. (BRASIL, 1998a, p.25)
Analisando os objetivos gerais do documento percebemos que estes sinalizam um
trabalho em que várias dimensões da sexualidade são abarcadas, todavia, pudemos
enxergar três categorias de forma mais clara: uma que enfatiza a dimensão social da
sexualidade, de maneira geral: “respeitar a diversidade de valores...”; “repensar tabus e
preconceitos...”; “analisar criticamente estereótipos”.
A dimensão do sexo relacionada ao prazer: “compreender a busca de prazer como
um direito e uma dimensão da sexualidade humana”; “reconhecer o consentimento mútuo
como necessário para usufruir prazer numa relação a dois”; “identificar e expressar seus
sentimentos e desejos, respeitando os sentimentos e desejos do outro”; como também há
objetivos voltados mais especificamente à SAÚDE, enfatizando o sexo em uma dimensão
biológica: “proteger-se de...”; “adotar práticas de sexo protegido”; “evitar contrair ou
transmitir doenças”; “evitar uma gravidez indesejada...”.

Embora estas dimensões da sexualidade sejam citadas no documento, na seção de
Justificativa, espaço reservado para expor os motivos e argumentos que comprovam a
relevância social da inserção do tema Orientação Sexual nas escolas, o que percebemos é
uma predominância da dimensão biológica da sexualidade, atravessada por esse discurso
de prevenção às doenças sexualmente transmissíveis.
Vejamos alguns recortes:
O trabalho sistemático de Orientação Sexual dentro da escola articula-se,
também, com a promoção da saúde das crianças, dos adolescentes e dos
jovens. A existência desse trabalho possibilita a realização de ações
preventivas das doenças sexualmente transmissíveis/Aids de forma mais
eficaz. (BRASIL, 1997, p. 293)
Devido ao tempo de permanência dos jovens na escola e às oportunidades de
trocas, convívio social e relacionamentos amorosos, a escola constitui-se em
local privilegiado para a abordagem da prevenção das doenças sexualmente
transmissíveis/Aids, não podendo se omitir diante da relevância dessas
questões. (BRASIL, 1997, p. 293)

Os dados retomados pelo PCN no tocante à preocupação dos educadores com o
grande crescimento da incidência de gravidez indesejada entre as adolescentes; o risco da
infecção pelo HIV entre os jovens demonstra que a sexualidade é uma preocupação do
Estado, uma vez que a conduta sexual da população está atrelada à natalidade, à vitalidade
das descendências e da espécie, isto é, diz respeito à saúde pública, o que, por sua vez,
está relacionado à produção de riquezas, à capacidade de trabalho, ao povoamento e ao
desenvolvimento de uma sociedade.
Michel Foucault (2012) denomina de governamentalidade a maneira de gerir a
população em profundidade, por meio de técnicas que vão agir diretamente sobre ela, de
modo a melhorar sua saúde, aumentar a riqueza, a duração de vida, etc. Nesse sentido,
entendemos que o documento em questão funciona como uma estratégia de
governamentalidade, visto que busca intervir na saúde do sujeito brasileiro atuando
através de estratégias biopolíticas que objetivam estabelecer medidas de prevenção de
doenças sexualmente transmissíveis e controle dos fatores de riscos que estão
relacionados a doenças, de modo a produzir um cenário de qualidade de vida e bem-estar
para a população brasileira.

Considerações Finais
A produção discursiva que margeia a combinação sexualidade e educação,
remonta aos primórdios da instituição escolar brasileira. Ou seja, projetos e iniciativas de
Educação Sexual não é questão recente na história da educação no Brasil. Todavia, ao
investigar a rede que sustenta a produção discursiva desde o início do século XX, quando
se pensou um esboço de um programa de educação sexual nas escolas até chegar aos dias
atuais, em que a sexualidade foi institucionalizada como saber escolar, através do PCNOrientação Sexual, em 1997, constatou-se que os saberes-poderes agenciados ao longo
dos anos e as práticas discursivas variam de acordo com as urgências e preocupações
sociais de cada época
A inserção do tema sexualidade, nos PCNs, inscrevem a sexualidade em um
regime particular de visibilidade, normatizado por ideais de que é preciso falar de sexo,
reverberando de modo vigoroso as linhas do visível e do dizível que fazem funcionar o
dispositivo da Educação Sexual Infantil. Compreendemos que este documento instrui e
constitui determinados campos de saber, notadamente, os saberes ligados à saúde,
legitimando verdades, que respaldam os dizeres sobre o sexo em outras materialidades.
Observou-se que o discurso oficial dos PCN, etc., enredam os sujeitos nas tramas
de um dispositivo que opera na constituição de subjetividades. Os sujeitos são fabricados
por esse dispositivo e este constitui seus modos de ver, de falar e de pensar sobre a questão
da sexualidade, enquanto objeto de saber escolarizado a partir de uma trama de diferentes
discursos que se engendram, sobretudo, tratando

a sexualidade em sua dimensão

biológica.
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Resumo:
Em nossa pesquisa atual, investigamos discursos sobre a leitura manifestos em propostas
didático-pedagógicas para o ensino médio. Compusemos um corpus de enunciados que tratam
da leitura no processo de docência/aprendizagem de língua portuguesa, e que foram coletados
junto à Lei nº 9394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional);
às Orientações Curriculares para o Ensino Médio (2006); e à Base Nacional Comum Curricular
(proposta publicada em abril de 2018, que será discutida para homologação pelo Conselho
Nacional de Educação, em 2019). Trata-se de uma pesquisa qualitativa, que se apoia em
conceitos da Análise do Discurso francesa/brasileira e da Linguística Aplicada ao ensino de
línguas. Objetivamos apresentar um corpus constituído pelo vocábulo leitura, e seus equivalentes
semânticos, visando refletir sobre a emergência nesses documentos, cartografando regularidades
e
deslizamentos
enunciados
sobre
essa
prática.
Palavras-chave: Leitura; Protocolos institucionais; Ensino Médio.

Introdução
Nossa pesquisa investiga alguns protocolos institucionais do Ministério da
Educação (MEC) sobre instrumentos didáticos para operacionalização de práticas de
leitura no Ensino Médio. Pretendemos, neste artigo, apresentar os dados quantitativos
obtidos com nosso levantamento inicial de ocorrências da palavra leitura nos documentos
oficiais mencionados, de modo a, numa etapa posterior de nossa análise, podermos
analisar em que contextos enunciativos esse vocábulo leitura emerge, o que se afirma
sobre essa prática, como ela é enunciada com vistas a seu fomento, orientação ou
interdição. Esse levantamento preliminar servirá posteriormente de base para nossa
análise de representações compartilhadas, consensuais e atuais relativas à leitura e

legitimadas no domínio escolar de Ensino Médio que se encontram expressas nesses
documentos oficiais.

As ocorrências do vocábulo leitura nos documentos oficiais
A prescrição dos aparatos pedagógicos mais adequados para o ensino de leitura
na disciplina de língua portuguesa é concebida por um sujeito universal, repleto de valores
estabilizados hegemonicamente por autoridades especialistas em ensino de línguas, cujas
formações acadêmica, técnica e experiencial lhes autorizariam à formulação de
proposições de ensino, na mesma medida em que essas credenciais atuariam como forma
de sua legitimação. A logística e as agendas para aprovação desses documentos nem
sempre contemplam uma ampla consulta e divulgação junto às comunidades escolares
compostas pelos professores que executam os projetos pedagógicos conforme os
currículos nacionais.
Apesar da proposição de um Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio
(PNEM) (BRASIL, 2013), instituído pela Portaria nº 1.140, de 22 de novembro de 2013
(em consonância com o que já estava previsto nas Diretrizes Curriculares Nacionais para
a Educação Básica (BRASIL, 2012)– Resolução CEB /CNE nº2, de 30 de janeiro de
2012), os professores da educação básica, por uma série de motivos (como os baixos
salários, as extensas jornadas de trabalho, as precárias condições de infraestrutura escolar
e os problemas relativos à indisciplina dos alunos, entre outros), não participam
efetivamente das discussões sobre as propostas de atividades de leitura no ensino de
língua portuguesa. Por isso, certos saberes, validados institucionalmente, são enunciados
numa trama de outros enunciados possíveis na conformação desses documentos oficiais,
imprimem uma série regular do que pode e deve ser dito, e com isso se inscrevem na série
de processos de subjetivação do perfil pedagógico que deverá reger as atividades de
ensino ali preconizadas, divulgadas e estabelecidas.
Em nosso levantamento da ocorrência do termo leitura, e suas paráfrases, de modo
a apresentar um panorama quantitativo de dados, nesses documentos oficiais, obtivemos
os seguintes números:

Tabela 1: ocorrência do vocábulo leitura na LDBEN (BRASIL, 1996), nas OCEMs
(BRASIL, 2006) e na BNCC do Ensino Médio (no prelo, publicada em abr. 2018 –
BRASIL, 2018).
Documento oficial
Número de
registros
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) – Lei nº 9394/96

zero

Orientações Curriculares para o Ensino Médio (OCEMs) – Brasil, 2006 –
Linguagens, Códigos e suas Tecnologias – Conhecimentos de Língua Portuguesa

18

Orientações Curriculares para o Ensino Médio (OCEMs, 2006) – Linguagens,
Códigos e suas Tecnologias – Conhecimentos de Literatura

144

Base Nacional Comum Curricular (BNCC) – Brasil, 2018 – versão preliminar
divulgada para apreciação prevista para vigorar no Ensino Médio, com a
aprovação até 2019 pelo Conselho Nacional de Educação (CNE)

34

Antes de refletirmos sobre esses dados coletados, empreenderemos um breve
histórico da criação e formulação da LDBEN (BRASIL, 1996), das OCEMs (BRASIL,
2006) e da BNCC (BRASIL, 2018 – Ensino Médio, pendente de aprovação pelo CNE,
mas publicada em abril de 2018).

Cartografia dos saberes qualificados
Os documentos oficiais que norteiam a configuração da educação básica brasileira
permeiam-se de saberes e poderes que determinam uma espécie de padronização
curricular na educação básica, algo esperado e solicitado pela própria população.
Esses compêndios que pretendem homogeneizar as condutas escolares são
produzidos sob uma forma de tecnologia de poder, de um ‘poder disciplinar’, diferente
daquela do ‘poder soberano’. Segundo Foucault (2008), este regime de governo é
autoritário: o rei, numa postura autocrática, decide sobre o direito de vida (“deixar viver”)
ou de morte (“deixar morrer”) dos súditos governados por esse sistema. Já nos séculos
XVII e XVIII, os juristas consideram os impasses do sistema de ‘poder soberano’, que
tornam assimétricas as relações entre os cidadãos. No século XIX, o poder se transforma,
mesmo que ainda domine a vida dos indivíduos: a diferença é que prevalece a vida, que
recebe um cuidado especializado, repleto de traços que estigmatizam o corpo em seu

estatuto biológico. Por mais que se modifiquem os exercícios de poder, algo permanece:
a disciplina.
A disciplina, por definição, regulamenta tudo. A disciplina não deixa escapar
nada. Não só ela não permite o laisser-faire, mas seu princípio é que as coisas
mais ínfimas não devem ser deixadas entregues a si mesmas. A menor infração
à disciplina deve ser corrigida com tanto maior cuidado quanto menor ela for.
Já o dispositivo de segurança [...] deixa fazer [laisse faire]. Não é que deixa
fazer tudo, mas há um nível em que o laisser-faire é indispensável. Deixar os
preços subirem, deixar a escassez se estabelecer, deixar as pessoas passarem
fome, para não deixar que certa coisa se faça, a saber, instalar-se o flagelo geral
da escassez alimentar (FOUCAULT, 2008, p.59).

Em vez de controlar a vida individual, a biopolítica governa e vigia populações.
Assim como o poder soberano, a biopolítica funciona pela disciplina; contudo essa nova
modalidade de poder não funciona pela violência física. Trata-se de um instrumento de
poder por vezes considerado tão confortável que é exigido como regência pela própria
população, pois garante a proteção da vida, da saúde, da natalidade, da mortalidade, da
sexualidade, e da segurança das populações. Essas regulações são possíveis por
normalizações – que naturalizam os poderes, desejados pela própria população – em
detrimento de normatizações – que remetem à violência, à imposição e ao medo.
Para depreender aspectos do contexto de enunciação da LDBEN (1996), é preciso
compreender que a fragilidade do discurso educacional instala-se no país, de modo que
apareça inclusive na população a prática discursiva de desejo de mudanças pela
valorização da educação, o que afeta uma inflação contrária ao sucateamento da
instituição escolar. Ocorre, assim, a expectativa da população quanto à intercessão do
discurso jurídico como forma de poder capaz de instituir regras práticas no funcionamento
da educação básica nacional. Há uma carência da qualidade escolar que acontece na
prática cotidiana, por falta de investimento em formação docente básica e continuada, por
exemplo, o que contradiz títulos como II e III, respectivamente Dos Princípios e Fins da
Educação Nacional (menciona-se, no art. 4º, IX, “garantia de padrões mínimos de
qualidade de ensino”) e Do Direito à Educação e do Dever de Educar.
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), n. 9394, foi
promulgada em 1996, durante o mandato presidencial de Fernando Henrique Cardoso, na
gestão de Paulo Renato Souza, Ministro da Educação naquele período, e estabelecia o

dever do Estado em relação à educação escolar, garantindo juridicamente o acesso da
população à educação básica, sem mencionar de modo específico políticas públicas de
gestão do conhecimento a ser ensinado/aprendido. Há, nesse documento, uma
discriminação pormenorizada das tarefas governamentais, docentes e discentes; da idade
para acesso na Educação Básica (Ensino Fundamental e Médio, também especificações
sobre o funcionamento administrativo da Educação Profissional Técnica de Ensino Médio
e da Educação de Jovens e Adultos – EJA); dos critérios para exercício da docência; além
do direito ao ensino, sem instituir ações didático-pedagógicas necessárias a todas as
etapas de ensino-aprendizagem.
A União é, assim, incumbida afirmar competências e diretrizes para o Ensino
Infantil, Fundamental e Médio para balizar uma formação básica homogênea em relação
aos direitos civis de todos os estudantes, pulverizados no vasto território nacional
brasileiro. Desse modo, apesar de diferentes os currículos, devido às particularidades das
comunidades locais, as competências e diretrizes que permeiam a educação formal devem
nortear o ensino, no espaço nacional.
A LDBEN, em nome da Presidência da República e da Casa Civil, mais
particularmente da Subchefia para Assuntos Jurídicos, é elaborada numa situação de
enunciação jurídica, que denuncia a ineficácia do sistema educacional básico no Brasil e
se dirige à condução da educação básica, por meio de uma estratégia prescritiva de
governamentalidade, a saber,
o conjunto constituído pelas instituições, os procedimentos, análises e
reflexões, os cálculos e as táticas que permitem exercer essa forma bem
específica, embora muito complexa, de poder que tem por alvo principal a
população, por principal forma de saber a economia política e por instrumento
técnico essencial os dispositivos de segurança. Em segundo lugar, por
‘governamentalidade’ entendo a tendência, a linha de força que, em todo o
Ocidente, não parou de conduzir, e desde há muito, para a preeminência desse
tipo de poder que podemos chamar de ‘governo’ sobre todos os outros –
soberania, disciplina – e que trouxe, por um lado, o desenvolvimento de toda
uma série de aparelhos específicos de governo [e, por outro lado], o
desenvolvimento de toda uma série de saberes (FOUCAULT, 2008, 143-144).

A LDBEN, valendo-se de seu sistema de normalização jurídica repleto de normas
técnicas imbuídas de procedimentos para regulação da gestão do aparato físico e

funcional das escolas, não interfere na gestão do conhecimento e dos currículos escolares.
Por isso, não há registros do vocábulo leitura em seu texto.
As Orientações Curriculares para o Ensino Médio (BRASIL, 2006) – Linguagens,
Códigos e suas Tecnologias – Conhecimentos de Língua Portuguesa e Linguagens,
Códigos e suas Tecnologias – Conhecimentos de Literatura, foram divulgadas no período
da presidência da República de Lula, cujo Ministro da Educação era Fernando Haddad.
Segundo explica a Apresentação do próprio documento, sua emergência é produto de
discussões de sujeitos considerados legítimos para colaborar com saberes na instituição
de um adequado direcionamento curricular no Ensino Médio: gestores das Secretarias
Estaduais de Educação e pesquisadores universitários. Com o apoio da LDBEN (1996),
essas orientações visam consolidar a identidade do Ensino Médio como última etapa
escolar da educação básica.
Já a Base Nacional Comum Curricular (BRASIL, 2018) para o Ensino Médio foi
publicada em abril de 2018, durante o governo do presidente Michel Temer, endossada
pelo Ministro da Educação José Mendonça Bezerra Filho. A versão foi divulgada para
análise e promulgação do Conselho Nacional de Educação (CNE) e prevê implementação
até 2020, após a proposta da Reforma do Ensino Médio, que pretende vigorar até 2019.
Na Apresentação do documento (BRASIL, 2018, p.7), há a seguinte exposição:
A presente versão da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) completa o
trabalho de quatro anos ao longo dos quais o Ministério da Educação (MEC)
coordenou o processo de discussão e elaboração da norma que deve orientar
os rumos da Educação Básica no País. Este volume reúne a Introdução, a
Estrutura e a proposta para o Ensino Médio a ser apreciada e discutida pelo
Conselho Nacional de Educação (CNE). Com sua aprovação e homologação,
o País estará finalmente dotado de uma Base Nacional Comum para a
elaboração dos currículos de todas as etapas da Educação Básica.

Os elaboradores da BNCC afirmam que se dedicaram ao documento com um
comprometimento árduo e cuidadoso quanto à pesquisa e ao profissionalismo (BRASIL,
2018, p.7); que não mediram esforços para a promoção de um texto que alinha,
democraticamente, a finalização do processo de produção do documento (“A presente
versão da BNCC completa o trabalho de quatro anos [...]. [O] MEC coordenou o
processo de discussão e elaboração” (grifos nossos). Esses esclarecimentos sobre o
processo de produção da BNCC têm duplo papel: validar o que é enunciado no documento

tanto pelo elogio dos atores que o produziram quanto pelo tempo gasto de sua maturação.
O efeito visado com esses autoelogios, em guisa de introdução, é o de antecipação de
respostas a críticas que porventura o documento venha sofrer. Assim, informar que o texto
da lei resulta de cuidadoso trabalho realizado ao longo de 4 anos visa neutralizar críticas
genéricas sobre a qualidade e viabilidade das propostas nele formuladas.
Além disso, o documento busca demonstrar que não se trata de instituir uma
política educacional hierárquica, mas dados os compromissos do MEC, instituição que
cuida da vida estudantil e maneja seus instrumentos pedagógicos colaborativos em
resposta às demandas coletivas, visa-se, no modo como é formulado, o efeito de resposta
aos desejos da população, conforme manifestos em consultas públicas, que compuseram
as etapas de formulação deste documento.
De acordo com a BNCC (BRASIL, 2018), o Ensino Médio será composto por
quatro áreas de conhecimento: Linguagens e suas tecnologias (Língua Portuguesa);
Matemática e suas tecnologias; Ciências da Natureza e suas tecnologias; Ciências
Humanas e Sociais Aplicadas. A previsão de obrigatoriedade do ensino das áreas de
conhecimento nos três anos do Ensino Médio restringe-se apenas às duas primeiras,
Linguagens e suas tecnologias (Língua Portuguesa) e Matemática e suas tecnologias. As
instituições escolares podem distribuir como quiserem as outras áreas de conhecimento
ao longo dos três anos desta etapa (MARQUES, abr.2018). Uma das críticas recorrentes
à BNCC tem relação com a displicência do MEC com as outras áreas de conhecimento,
pois, se competir às redes escolares públicas a oferta, pode ocorrer o apagamento delas,
devido ao déficit de professores e à baixa demanda de formação de licenciandos em áreas
diferentes de língua portuguesa e matemática, propiciando um desfalque de
oportunidades e uma assimetria quanto ao direito isonômico à educação básica, em
especial no Ensino Médio, também ameaçado pela Reforma do Ensino Médio. Trata-se
de uma medida provisória (MP) nº 476/2016, que contém a cláusula favorável ao “notório
saber”, em que professores sem formação em áreas de licenciatura poderiam atuar na
docência técnica profissionalizante.
A BNCC pressupõe a maturidade do estudante secundarista responsável pela
seleção do curso profissionalizante e das áreas de conhecimento a que quer ter acesso
para compor sua formação. Apresentada como liberdade de escolha, como flexibilização,

como contemplação dos interesses e demandas dos alunos, essa seleção do que estudar
pode, na verdade, aprofundar formas de alienação de estudantes quanto a certos
conhecimentos de orientação mais humanística e crítica, privilegiando uma formação
mais pragmaticista, mais técnica e menos emancipadora, sobretudo quando se aceleram
os processos de precarização do trabalho, com a expansão e flexibilização da política das
terceirizações e com as estabelecidas, anunciadas e temidas Reforma Trabalhista e
Reforma da Previdência, encampadas pela presidência de Michel Temer e bem recebidas
pelo governo que em breve assumirá o cargo.

Alusões à leitura e suas práticas nas OCEMs e na BNCC do Ensino Médio
Há uma notável diferença entre a quantidade de referências à leitura e suas
práticas nas OCEMs (principalmente nos Conhecimentos de Literatura) e na BNCC do
Ensino Médio. As OCEMs, o capítulo 1, Linguagens, Códigos e suas Tecnologias –
Conhecimentos de Língua Portuguesa, contêm 18 ocorrências do vocábulo leitura. O
capítulo 2, Linguagens, Códigos e suas Tecnologias – Conhecimentos de Literatura,
registra 144 menções. A menor frequência de sua ocorrência nas diretrizes para ensino
de conhecimentos de língua portuguesa no Ensino Médio reflete dois aspectos da
formulação curricular: por um lado a disciplinarização, a segmentação de conhecimentos
em disciplinas, por outro, a ênfase, no campo que se rotula de conhecimentos de língua
portuguesa, da dimensão mais propriamente ligada ao aprendizado de unidades
linguísticas, de suas classificações, de sua análise, de sua verificação em certos gêneros
textuais.
Quanto ao capítulo 2, a frequência da ocorrência do vocábulo, ou de seus
equivalentes semânticos, reflete uma maior prioridade dessa prática, mas de modo a
reforçar uma concepção beletrista da leitura, ao articular o exercício dessa prática à leitura
de textos de autores consagrados e de cânones escolares.
Apesar dos avanços em relação ao ensino de tipo pós-estruturalista, que se
caracterizaram pela busca do imbricamento entre língua, texto e discurso, a formação
leitora é, neste documento, preponderantemente atribuída às aulas de literatura.
A BNCC (BRASIL, 2018) alude à leitura 34 vezes. Em A área de Linguagens e
suas Tecnologias, que aborda diretamente a área de conhecimento de Língua Portuguesa

no Ensino Médio, há referências à leitura em dois momentos: o primeiro, numa nota de
rodapé, que explicita o conceito de práticas de multiletramentos, que envolvem adequado
conhecimento das variadas técnicas de operacionalização decodificatória, interpretativa e
compreensível de leitura e manejo para produção de textos (multiletramentos) em
diferentes linguagens, “como as visuais, as sonoras, as verbais e as corporais” (BRASIL,
2018, p. 478); o segundo, em uma citação acerca das mídias de comunicação como rádio,
TV e mídia impressa, que limitariam a participação pública, segundo a BNCC, o que não
acontece com a ampliação das redes de comunicação, pois, por meio das tecnologias
digitais de informação e comunicação (TDIC), os leitores podem, também, serem
produtores de textos e concordar/confrontar conteúdos em gêneros textuais performativos
como vlogs, machinemas, AMVs e outros textos que estimulam a interatividade com os
leitores. Os outros momentos em que a leitura é citada aparece em contextos de
multiletramentos, pois a BNCC orienta-se pela valorização das mídias no processo de
formação humana. Por essa razão, há a diminuição da recorrência da palavra leitura,
devido à tônica temática, relacionada à aprendizagem crítica por meio do manejo com
múltiplas tecnologias, ampliando, assim, o conceito de leitura, de acordo com a
concepção da BNCC (BRASIL, 2018, p. 479 ): “alterar o fluxo de comunicação de um
para muitos para de muitos para muitos (grifos nossos)”.
A distinção da BNCC em relação às OCEMs se explicita na própria diferença dos
gêneros textuais sugeridos em uma e em outra. Na BNCC eles se caracterizam por sua
contemporaneidade e proximidade com a atualidade cultural do público jovem. Assim, a
leitura na BNCC, é referida como uma prática de apropriação de obras ligadas às TDIC.
Considerações Finais
Constatamos, na BNCC, a amplitude das propostas tanto de leitura estrutural dos
gêneros discursivos contemporâneos quanto a mobilização deles para o estabelecimento
do protagonismo juvenil, em nome da autonomia, “com a promoção de uma educação
integral e desenvolvimento pleno dos estudantes, voltada ao acolhimento com respeito às
diferenças e sem discriminação e preconceitos” (BRASIL, 2018, p. 5). Em contrapartida,
como vimos, a LDBEN (BRASIL, 1996) não versa sobre a leitura, porque não empreende
caminhos metodológicos para cumprimento das diretrizes curriculares; porém, a

legislação, conforme sua biopolítica jurídica, funciona disciplinarmente em forma de
biopoder, função orgânica social capaz de ser exigida para nortear um sistema básico a
ser efetivado em âmbito nacional.
Mesmo que a BNCC não possua uma seção específica sobre Literatura como área
de conhecimento e suas tecnologias, as nuances dessa arte aparecem fluidas, num
mosaico de propostas híbridas de (re)conhecimento, descrição, interpretação multiletrada
das linguagens (sonoras, visuais, tridimensionais, enfim, multimodais). A ocorrência do
vocábulo leitura, embora seja registrada apenas 34 vezes, reflete uma maneira diversa de
concretização das práticas de leitura no Ensino Médio.
Nas OCEMs (BRASIL, 2006), as 162 vezes em que aparece o vocábulo leitura
não significam que este documento releve mais as práticas de leitura que a BNCC
(BRASIL, 2018). Há uma diferença crucial entre as duas propostas: a mais recente
pretende aglutinar no Ensino Médio os gêneros do discurso que contemplam as esferas
de comunicação cotidianas, mais estreitamente relacionadas ao convívio social dos
jovens, hoje. Apesar de a extensão da BNCC ser maior que a das OCEMs, a dimensão
discursiva do vocábulo leitura é ressignificada como uma prática que envolve
explorações textuais multimodais, o que amplia as significações e convoca o fomento de
outros modos de decodificação para ampliação dos olhares sobre um mesmo objeto.
Assim, a palavra leitura é ressignificada, pois demanda a mobilização múltipla de
letramentos para a consolidação da fruição estética, da formação crítica, da atuação social
humana e do agenciamento do protagonismo juvenil.
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Resumo:
O presente trabalho objetiva analisar o dizer parressiástico de mulheres violentadas sexualmente
e observar como os sujeitos se constituem e constituem o outro ao dizer a verdade. Para tanto,
selecionamos para análise os depoimentos das mulheres vítimas de estupro, publicados nas
páginas do Facebook “Movimento Girassol” e “Dissipe e se Liberte- Projeto de Apoio às vítimas
de violência sexual”. Nesse contexto, nossa pesquisa de cunho descritivo e interpretativista, se
insere no âmbito dos estudos da Análise do discurso de linha francesa, a partir dos postulados
foucaultianos, com ênfase nas concepções de parresia, modos de subjetivação e a técnica da
confissão. A análise dos dados nos permite dizer que ter a coragem da verdade representa um
ato de resistência, de luta contra o poder que é exercido pelo homem e instaura modificações na
constituição de si e do outro.
Palavras- chave: Vítimas de estupro. Mídia. Parresia. Modos de subjetivação. Técnica de
confissão.

Considerações Iniciais
De acordo com o Instituto IPSOS/ ONG International Women’s Day, através de
uma pesquisa realizada no ano de 2018 em 27 países, incluindo o Brasil, a violência
sexual, o assédio e a violência física estão entre os crimes mais cometidos contra as
mulheres. As estatísticas têm mostrado que a cada 11 (onze) minutos uma mulher é
abusada sexualmente, 135 são estupradas por dia e o feminicídio está entre a principal
causa da morte de mulheres. Diante disso, foram criadas políticas públicas, delegacias
especializadas de atendimento as mulheres, leis, a exemplo da Maria da Penha, e
campanhas com o intuito de prevenir e conscientizar a sociedade sobre os abusos
praticados pelo sexo masculino e a falta de uma punição mais severa.
Quando observamos os dados relacionados a estupro, assédio e/ou violência física,
percebemos que, comumente, os casos não são denunciados, pois além da exposição
diante da sociedade, a vítima precisa provar o que ocasionou a violência. Assim, dizer a

verdade, na sociedade atual, representa, sobretudo, um ato de coragem, uma vez que
envolve uma modificação nas identidades dos sujeitos envolvidos.
Entendemos que ao confessar um fato, o próprio sujeito se subjetiva e pode
colocar em risco a sua relação com o outro, que pode aceitar ou não o que é dito ou ainda
revoltar-se contra aquele que confessa. Portanto, pensar sobre modos de subjetivação dos
sujeitos na atualidade implica considerar o processo de construção e legitimação das
nossas identidades através da relação poder/saber. Nesse contexto, nos propomos a
responder a seguinte questão: Como as mulheres vítimas de estupro se constituem e
constituem o outro (o sujeito abusador) ao ter a coragem de dizer a verdade a partir da
prática de confissão? Perante tal questão, elencamos como objetivos: analisar o dizer
parressiástico de mulheres violentadas sexualmente e observar como os sujeitos se
constituem e constituem o outro ao dizer a verdade.
O presente trabalho constitui num recorte de um projeto de tese em andamento
desenvolvido no Programa de Pós- Graduação em Linguística

da

Universidade

Federal da Paraíba e se insere na linha de pesquisa “Discurso e sociedade”, com base nos
estudos da Análise do discurso de linha francesa, a partir dos postulados foucaultianos,
com ênfase nas concepções de, parresia, técnica da confissão e modos de subjetivação.
Desse modo, a partir do método arquegenealógico, selecionamos como corpus os
depoimentos das mulheres vítimas de estupro, publicados em páginas do Facebook. Para
tanto, selecionamos as seguintes fanpages: “Movimento Girassol” e “Dissipe e se LiberteProjeto de Apoio às vítimas de violência sexual”.
O ato de coragem de dizer a verdade ao mesmo tempo que evidencia um crime
que comumente é silenciado, representa também um risco para quem realiza a confissão.
Geralmente, quando esses casos são denunciados há uma série de especulações e
julgamentos em relação à imagem da vítima. Nesse contexto, a mídia tem se tornado o
espaço para as confissões. Através dos depoimentos para jornais, revistas, blogs e,
principalmente, nas redes sociais os sujeitos propagam determinados discursos sobre si e
sobre os outros.

A Prática de Confissão como um dizer parresiático

Quem tem a coragem de dizer a verdade? Como ser um parresiasta nos dias atuais?
Como dizer a verdade e em que espaços esse dizer verdadeiro tem uma maior
propagação? Estes questionamentos nos levam a pensar como as mulheres vítimas de
violência sexual têm confessado e denunciado os abusos sofridos. Pesquisas recentes têm
demonstrando que apesar do alto número de estupros no nosso país, esse é o crime que é
mais subnotificado, isso que dizer que segundo o Anuário Brasileiro de Segurança
Pública (2015) apenas 35% dos casos chegam ao conhecimento das autoridades e a
mulher, na maioria das vezes, precisam passar por um longo processo judicial para provar
que foi vítima e haja uma punição para o abusador. Diante disso, muitas mulheres têm
buscado outros espaços e criado grupos de apoio, sobretudo na mídia, para relatar a
violência sofrida.
Para confessar a verdade muitas práticas são utilizadas, entre elas, podemos citar
os cadernos de anotações, a escrita em diários, a confissão a amigos, padres, psicólogos,
terapeutas, confidentes, dentre outros. A prática da confissão existe desde a Antiguidade
grega e judaico-cristã. Os fiéis confessavam seus pecados ao pastor do rebanho e
recebiam os castigos e as punições para conseguir a salvação. Tal prática era mantida em
segredo e os atos confessados não eram propagados. O exercício da confissão nessa
perspectiva consiste em governar e conduzir a conduta do outro através do poder pastoral.
Conforme aponta Foucault (2012), a responsabilidade do pastor não é só com as suas
ovelhas, mas também as suas ações. Assim, o pastor deve conhecer o que há de mais
íntimo em cada uma e conduzi-las ao caminho certo. Portanto, segundo o autor, as práticas
de poder pastoral constituem uma forma de governamentalidade, em que o pastor exerce
controle sobre a conduta dos cristãos, tendo como um dos elementos principais o
dispositivo da confissão.
Castro (2014) retomando o que Foucault (2012) apresenta em “O governo dos
vivos” apresenta quatro elementos essenciais da confissão:
1) O ato de confissão difere de uma declaração ou simples constatação (...)
trata-se de passar do não dizer ao dizer.(...)
2) Quem confessa, ademais, por seu ato de confissão, estabelece uma relação
a respeito do que diz de si mesmo e assume uma obrigação com o que diz (...)
3) Esse ato tem um lugar no contexto de determinada forma de exercício de
poder (...)

4) Quem confessa, ademais, não só estabelece uma relação de obrigação a
respeito do que diz, mas também adquire determinada qualificação.
(CASTRO, 2014, p.134)

A partir das afirmações apresentadas pelo autor, percebemos que o ato de
confissão envolve um ato de coragem, uma vez que ao dizermos uma verdade sobre nós
mesmos assumimos uma responsabilidade com esse dizer que revelam o que há de mais
íntimo do nosso eu. Portanto, “as confissões que fazemos aos outros e a nós mesmos, essa
colocação em discurso instauram uma rede de relações de poder entre aqueles que
afirmaram ser capazes de extrair a verdade dessas confissões” (DREYFUS e RABINOW,
2010, p. 229). Diante disso, consideramos a prática de confissão como um dizer
parresiástico, pois ao dizer a verdade sobre si mesmo o sujeito coloca em cheque a sua
relação com o outro.
O termo Parresia surge inicialmente na aula de 10 de março de 1982, ministrada
por Michel Foucault no Collège de France, apresentada na obra “Hermenêutica do
Sujeito” (2010). Nesta obra, a Parresia é definida como
[...] de um lado à qualidade moral, à atitude moral, ao êthos, se quisermos, e
de outro, ao procedimento técnico, à tékhne, que são necessários,
indispensáveis para transmitir o discurso verdadeiro a quem dele precisa para
a constituição de si mesmo e sujeito de veridicção de si para si. (...) A parrhesia
diz tudo. (...) O termo parrhesia está ligado à escolha, à decisão, à atitude de
quem fala. (FOUCAULT, 2010, P. 334)

Diante disso, percebemos que a Parresia significa o falar francamente, o dizer
tudo, mesmo que para isso assumam-se riscos. Foucault (2011) afirma que o dizer
parresiástico envolve uma relação entre a verdade, o poder e o sujeito. É a partir dessa
relação que o sujeito ao dizer a verdade se constitui e constitui o outro. “A parresia,
portanto, põe em risco não apenas a relação estabelecida entre quem fala e a quem é
dirigida a verdade, mas, no limite, põe em risco a própria existência do sujeito”
(FOUCAULT, 2011, p.12-13). Além disso, o autor cita que há muitas formas de dizer a
verdade sobre si mesmo, entre elas pode citar: a dos profetas, a dos sábios, a do professor
(técnico) e a do parresiasta. O profeta e o sábio pronuncia uma verdade advinda de outro
lugar, fala em nome de uma profecia ou sabedoria adquirida ao longo da vida. O dizer
técnico do professor representa o conhecimento de uma teoria e de uma prática, ou seja,
transmite uma verdade que foi aprendida. Assim, é o parresiasta que fala em seu próprio

nome e diz a verdade que representa o que é, a sua opinião, mesmo que para isso arrisque
a sua própria vida.
O dizer parresiástico está diretamente ligado ao cuidado de si. É preciso que o
sujeito ao dizer a verdade tenha a preocupação consigo e com os outros. O cuidado de si
aqui não deve ser entendido como narcisístico, mas retomando o princípio socrático
“conhece a ti mesmo”, no qual é preciso ocupar-se de si mesmo e assumir um
compromisso ético ao dizer a verdade. Desse modo, “a Parresia, ou antes, o jogo
parresiático, aparece sob dois aspectos: a coragem de dizer a verdade a quem queremos
ajudar e dirigir na formação ética de si mesmo e a coragem de manifestar em relação e
contra tudo a verdade sobre si mesmo, de nos mostrar quem somos. (FOUCAULT, 2011,
p. 298). Portanto, ao dizer a verdade os sujeitos se constituem, subjetivando-se a partir de
práticas que transformam o seu modo de ser.

A coragem de dizer a verdade: o que nos diz a confissão das vítimas de estrupro?
A partir das pesquisas que tematizam a violência contra a mulher tem-se
constatado uma maior atenção e conscientização do problema e uma tentativa de
desculpabilizar a vítima dando mais ênfase ao crime cometido pelos homens. Apesar
disso, muitos casos não são denunciados e os dados que temos acesso representa apenas
uma pequena parte do que de fato ocorre. Entre os fatores que fazem com que haja uma
subnotificação dos casos de estupro, por exemplo, está o fato de que a mulher precisa
provar a partir do seu próprio corpo o abuso sofrido, além disso, será exposta aos
julgamentos da própria sociedade. Desse modo, muitos casos de estupro ocorridos não
são denunciados e muitas mulheres buscam outros espaços para relatar o que sofreram.
Entre estes espaços, temos as redes sociais que tem se tornando num meio não só para
que haja as denúncias como também como um grupo de apoio para as vítimas de
violência.
Diante do exposto, selecionamos para nossa análise os depoimentos de duas
páginas do Facebook, intituladas de “Movimento Girassol” e “Dissipe e se Liberte Projeto de Apoio às vítimas de violência sexual”, conforme podemos ver nas imagens
abaixo:

Figura 1: Página do Movimento Girassol

Figura 2: Página do Dissipe e se Liberte

Fonte: www.facebook.com.br

As respectivas páginas têm como objetivo ser um meio de divulgação dos casos de
abuso, assédio e estupro e oferecer apoio às vítimas. O grupo “Dissipe e se Liberte” é
fechado e para ter acesso ao conteúdo é preciso enviar uma solicitação que será aprovada
ou não após o preenchimento de uma entrevista, no qual o usuário precisa deixar claro
quais os interesses em participar do grupo. Para a análise, selecionamos um depoimento
de cada página, conforme exposto a seguir:
Depoimento 1:
meu inferno começou quando ele ganhou minha confiança brincava comigo me
dava brinquedos ,doces isso fez com que me tornasse submissa a ele aí começou
os abusos primeiro foi a passada de mão depois ele ficava me olhando tomar
banho e beijava e com 5 anos tive meu primeiro estrupo e isso foi acontecendo
durante os anos seguintes meus pais nem desconfiava vivia roxa com
marcas(...)minha vizinha que ia brincar comigo e tbm foi abusada por esse meu
tio (...) o inferno não passava era estrupada diariamente, ameaçada e ele ficou
cada dia mas mal colocava filme de terror e me trancava na casa eu gritava de
medo. (Maria1, 26 anos – depoimento na página Dissipe e se Liberte)
Depoimento 2
Eu enfrentei uma infância de abusos e descasos, tentei proteger minha irmã 2
anos mais nova que eu, acho que não me sai muito bem, mas tentei, ele me
beijava na boca, e eu lembro do gosto de cachaça, passava a mão em meus
peitos, nas minhas partes íntimas, isso foi por muito tempo, (...) ele me fazia
deitar na cama a tarde dizendo ser hora de descansar, eu e minha irmã menor,
eu tinha que ficar no meio, ele pegava minha mão e fazia eu alizar seu p*, e me
beijava toda, isso minha irmã de 2 ou 3 anos na época, não lembro, até o dia que
resolveu na cabeça doente dele que era a hora da pene...ção, lembro do meu
choro, da minha dor, passei mal, vomitei chorando, estava sempre revoltada, eu
1

Os nomes utilizados são fictícios para preservar a identidade das vítimas de estupro.

desse tamanho brigava com minha mãe, enfrentava ela e ela me batia, ela não
admitia falar no assunto, me mandava calar a boca, e muitas vezes me pôs pra
dormir
a
noite
no
meio
deles
dois...
Um dia ela deitada e eu no meio, como sempre, ele tentou me pene...ar com seu
p* e minha mãe viu(...) (Ana – 28 anos – Depoimento na página Movimento
Girassol)

A confissão das vítimas de estupro relatada nos depoimentos a partir das páginas
de Facebook revela a importância desse espaço para que estes casos sejam propagados.
As mulheres que utilizam as redes sociais para denunciar os seus abusadores, na maioria
das vezes, não tiveram coragem de denunciar às autoridades responsáveis para aplicar uma
punição aos culpados. Nos dois depoimentos apresentados acima há algo em comum, as
vítimas relatam abusos que sofreram na infância e ao comunicar aos parentes não tiveram
o apoio necessário. A violência aconteceu dentro da própria casa. No depoimento 1, o
fato ocorreu aos 5 anos de idade e um tio foi o estuprador. Nesse caso, os pais apesar das
marcas evidentes não desconfiaram do abuso que a filha estava passando e o violentador
continua realizando seus abusos também com outras vítimas.
Comungamos com as ideias de Vigarello (1998) na obra História do estupro:
violência sexual nos séculos XVI-XX ao dizer que o julgamento das vítimas de estupro
“mobiliza a interrogação sobre o possível consentimento da vítima” (p. 8). Trata-se de um
crime que a mulher precisa provar através do próprio corpo a violência sofrida. Através
do depoimento de Maria, vimos que apesar das marcas da violência sexual ser evidentes,
a vítima não teve a coragem de denunciar porque era constantemente ameaçada. Desse
modo, retomando o que Foucault (2011) ressalta, dizer a verdade representa um ato de
coragem, uma vez que é preciso assumir riscos. Assim, muitas mulheres sentem medo das
repressões e dos julgamentos e só conseguem falar sobre o assunto quando já são adultas.
No depoimento 2 há a confissão de um estupro que também aconteceu na infância.
No caso explicitado, o estuprador era o próprio pai, que além de violenta-lá sexualmente
também tentava fazer o mesmo com a irmã. Assim como acontece com Maria (depoimento
1), Ana foi abusada dentro da própria casa. O agravante é que a mãe tinha conhecimento
do que acontecia e proibia falar do assunto. O ato de dizer a verdade mesmo após adulta e
num espçao midiático representa o rompimento de um silêncio marcado pela violência
sexual. Esse dizer a verdade representa também um risco para quem realiza a confissão.
Geralmente, quando esses casos são denunciados, há uma série de especulações e

julgamentos em relação à imagem da vítima e ao agressor. No caso de Ana é colocado em
cheque não apenas a sua identidade, mas também a do abusador e da sua mãe, que era
conivente com o crime.
Outro aspecto a destacar no depoimento da vítima é que apesar de ter a coragem
de dizer a verdade nas redes sociais determinados dizeres são interditados. A vítima não
escreve no seu depoimento as palavras pênis (p*) e penetração (pene...ção). A abreviação
dos termos ocorre justamente naquilo que foi mais traumático e que é o “objeto” utilizado
para o estupro. Diante do exposto, percebemos que a violência sexual além das marcas
físicas, deixa traumas psicológicos. Portanto, não é qualquer um que tem a coragem de
denunciar os abusadores e muitos casos são silenciados, pois, frequentemente, o
desvendamento de determinados atos pode ocasionar punições severas ou então numa
mudança das relações com o outro e as vítimas também passam a ser vistas de modos
diferentes.

Considerações Finais
A análise inicial dos dados da nossa pesquisa de doutorado (em andamento)
aponta para algumas questões, que enumeramos a seguir:
• Ao ter a coragem de dizer a verdade, as mulheres vítimas de estupro através do
dizer parresiástico se subjetivam, constituindo-se e constituindo o outro;
• Os discursos das mulheres vítimas de estupro relatados através da prática de
confissão nas redes sociais são alicerçados das relações de poder/saber e os culpados
fazem parte do seio familiar;
• Os depoimentos das mulheres vítimas de estupro são influenciados pelo
verdadeiro da época e ganham cada vez mais visibilidade e legitimidade através das leis,
políticas públicas e campanhas, que, de certa forma, infleunciam para que estes sujeitos
tenham a coragem de dizer a verdade e rompam com o silenciamento de um crime;
• A mídia, sobretudo através das páginas de Facebook, é um espaço para que os
casos de estupro sejam denunciados.
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Resumo:
A análise do discurso de tradição francesa, que legou caminhos diversos, conforme os estudos
enfatizem o sujeito, a história ou a língua, sempre se definiu pela necessidade constitutiva de uma
teoria social, exigindo que o desenvolvimento dos trabalhos recorram a sociólogos,
historiadores, filósofos, eventualmente antropólogos, ou epistemólogos, mais amplamente. Mas
poucos são os casos do recurso à geoagrafia, que tem no estudo do espaço, precisamente na
forma como a sociedade se organiza espacialmente, o centro de sua episteme. Aqui,
apresentamos suscintamente o atual estágio de um programa de pesquisa que há dez anos propõe,
ao estudar a criação, a produção e o consumo de objetos editoriais, que se compreendam as
redes estabelecidas por objetos técnicos e, assim, sua potência semântica de distribuição dos
dizeres. Milton Santos, importante teórico brasileiro, é o autor fundamental.
Palavras-chave: tecnoesfera e psicoesfera; cibercultura; Milton Santos.

Introdução ao problema
O programa de trabalho que ora apresentamos, inscrito no quadro da análise do
discurso de tradição francesa, tem essa posição firmada nestes termos:
Pode-se dizer que a AD é uma teoria da leitura, ou melhor, que ela formula
uma teoria da leitura que se institui rompendo fundamentalmente com a análise
de conteúdo, por um lado, e com a filologia (e também com a hermenêutica),
por outro. Seu rompimento com a linguística tem essa conotação: é na medida
em que a linguística reivindica uma semântica como um de seus componentes
que se pode dizer que a AD rompe com ela. (...) A AD não aceita que palavras,
expressões ou estruturas sintáticas pudessem ter sido garantia de sentido, que
a linguística histórica recuperaria. Nem que os autores de outros tempos
pudessem ter dito tudo e só o que queriam, bastando conhecê-los e à sua época
para decifrar o sentido de um texto. (...) A AD rompe com a concepção de
sentido como projeto de autor; com a de sentido originário a ser descoberto;
com a concepção de língua como expressão das ideias de um autor sobre as
coisas; com a concepção de texto transparente, sem intertexto, sem subtexto;
com a noção de contexto cultural dado como se fosse uniforme. (Possenti,
2004, p. 358-360)

Com isso, posto tratar-se de uma teoria que, de caráter empírico, aborda a
produção dos sentidos como relações parafrásticas estabelecidas entre enunciados em
circulação social, entende-se que os aspectos da materialidade inscricional dos textos

também produzem sentidos ou, mais precisamente, fazem vibrar certos sentidos,
eventualmente apagando outros. Isto é, entende-se que a circulação dos discursos implica
uma formalização material incontornável (Flusser, 2007).
Se consideramos que os sentidos das palavras não são definíveis a priori, mas
construídos por aproximações a outros termos, conforme as condições de produção do
que se enuncia, entendemos que o que um texto “quer dizer” não é nunca algo retomável
como uma unidade de significação fixa, reproduzível com exatidão. Mas também não é
uma variação espraiada ao indizível, posto que todo texto está balizado pelas memórias
que evoca ao se pôr numa dada forma de aparecimento. Essa totalidade apreensível é feita
de vários elementos distinguíveis e de instâncias diversas.
No caso de um texto escrito, podemos pensar em expedientes como a paragrafação
ou a forma de organizar tópicos, títulos e subtítulos, enumerações e nas relações entre
esses expedientes; podemos pensar em cores (ou na falta delas), na tipografia, nos respiros
e efeitos gráficos, e nos materialidades que dão suporte a este ou àquele tipo de circulação;
podemos pensar também em modos de abrir e de encerrar um fluxo textual, há ainda o
tom do texto, o momento em que é proferido ou lido, os esforços de interpretação que
exige e todas as suas reverberações e ressonâncias. E não há planos privilegiados, uma
vez que o eventual privilégio de algum desses elementos é já um efeito de sentido que
encontrará ratificações em outros planos, como a falta de relevo de certos outros
elementos. E, então, se podemos pensar em um discurso como um conjunto de restrições
semânticas indissociáveis de um conjunto de práticas sociais e históricas, entendemos que
é sempre multimodal, em alguma medida, a composição dos materiais textuais que
circulam socialmente, por isso vibra neles uma força que caracteriza uma dada
comunidade discursiva: nos textos, linearizações de discursos, pulsa uma vitalidade que
lhes confere, nas suas formas de inscrição, uma identidade social. (Motta; Salgado;
Souza-e-Silva, 2013)
Dessa perspectiva, levamos em conta que: i) há uma análise do discurso vicejante
no Brasil, muito especialmente ligada à comunicação social (Cf. Figaro, 2014); ii) essa
análise do discurso, embora rompa com as teorias subjetivantes na sua origem, põe-se
hoje, fortemente, questões relativas à responsabilidade do lugar discursivo que condiciona
a emergência e a confluência dos dizeres (Cf. Maingueneau, 2015); iii) essa

responsabilidade se desenha numa conjuntura interdiscursiva em que os objetos técnicos,
mais do que em qualquer outro período da história da civilização, orientam os fluxos de
distribuição dos discursos; de fato, são eles mesmos “portadores de discursos” (Cf.
Santos, 2000).
Importa, para tanto, compreender as atuais relações entre materialidades textuais
(em que se textualizam os discursos), aspectos da criação e da recepção constitutivos
dessas materialidades e, assim, contribuir para os estudos do discurso que, por definição,
apoiam-se em teorias sociais para delimitar seus projetos de investigação.

Uma geografia do discurso
Ocorre que as teorias sociais mais frequentemente mobilizadas não têm
contemplado a problemática dos objetos técnicos em circulação. Aqui, propomos olhar
para eles como eixo explicativo da distribuição dos dizeres e, portanto, de poderes. Em
breves linhas, propomos ver na formalização material dos textos como as formações
discursivas, sabidamente tributárias das formações ideológicas, são, por isso mesmo,
expressões das formações econômicas. Propomos, assim, prosseguir na investigação
sobre a produtividade das formulações do geógrafo Milton Santos para os estudos do
discurso, porque entendemos ser de proveito inovador para os estudos da linguagem o
que decorre de sua reflexão sobre a problemática pensamento único versus pensamento
universal, que se inscreve numa certa tradição da semiologia dos objetos. Entendemos
que há, aí, implicações que nos permitem dar um passo adiante, em termos
epistemológicos, ao aproximarmo-nos de uma teoria social que é também uma teoria
sobre o espaço, sobre os fluxos que o animam, sobre os objetos constitutivos e promotores
desses fluxos.
No que diz respeito às articulações entre objetos e sujeitos, trata-se de mobilizar
as noções de tecnoesfera e psicoesfera como um par em rebatimento: a esfera constituída
pelos objetos fabricados e difundidos na organização social, posto que o processo
civilizatório está diretamente ligado à produção de objetos cada vez mais específicos em
suas funcionalidades, e uma esfera consequente, mas não coincidente, de sensações,
impressões, imaginários e valores que, afinal, são o sustentáculo da produção de objetos.
Pretendemos, com isso, pensar detidamente nos aspectos da inscrição material dos textos,

que são atualizações de discursos e que circulam – e, ao circular, é que produzem sentidos,
eventualmente ganham volume e promovem o rumor público. Essa proposta abarcante da
circulação de discursos é possivelmente necessária ao exame de fenômenos como, entre
tantos outros que têm surpreendido as formas de parametrização comunicacional
consagradas, a eleição de Donald Trump nos Estados Unidos, cuja estratégia eleitoral
valeu-se da psicometria obtida na manipulação de big data, o que inclui a inextricável
relação do que se diz com como se diz, incluídos aí os objetos técnicos implicados na
distribuição dos dizeres1. Neste caso, a portabilidade dos dispositivos digitais envolvidos
na coleta de dados e na distribuição de produções que os manipula é notória. O celular e
as redes sociais geridas por corporações são os agentes centrais dessa trama.
Consideramos, assim, que uma caraterística fundamental do atual período são os
gestos intersubjetivos que põem em primeiro plano os objetos. Mais especificamente, as
articulações entre eles, produzindo uma verdadeira sintaxe dos objetos, característica do
que podemos referir mais apropriadamente como aceleração contemporânea, uma
condição ligada a ritmos de deslocamento (Santos, 1996). Basicamente, trata-se de
entender que novos materiais e formas de energia alimentam uma expansão demográfica
que convive com a explosão de uma urbanidade baseada no consumo, em que a
quantidade de objetos que “dizem quem somos” explode também. Descartáveis por
definição, portanto em processo permanente de substituição, as embalagens são um dado
muito elucidativo2: nelas há discursos jurídicos (o que é obrigatório dizer sobre o
produto), médicos (indicações e contraindicações), ecológicos (instruções de descarte e
atestados de origem), entre outros, que se coadunam com certos traços modelados (faces
longilíneas, por exemplo) em certos materiais (como os reciclados de alto padrão) e,
juntos, localizam socialmente seu portador. Os objetos técnicos, e não só os sujeitos,
definem-se em lugares delimitados na teia interdiscursiva e potencializam essa fluidez.
Trata-se, então, de um efeito de sentido produzido por objetos a que chamamos técnicos
Ver, por exemplo, a notícia publicada no jornal The Garadian (26.fev.2017), intitulada “Robert Mercer:
the
big
data
billionaire
waging
war
on
mainstream
media”,
disponível
em
https://www.theguardian.com/politics/2017/feb/26/robert-mercer-breitbart-war-on-media-steve-bannondonald-trump-nigel-farage, último acesso: 05 out. 2017.
2
A esse respeito, Sírio Possenti, no artigo “Ler embalagens”, conclui que “a partir de textos e de suportes
aparentemente banais, pode-se saltar para a alta filosofia, a propósito de dois de seus temas clássicos, cada
vez mais relacionados entre si, a linguagem e o sujeito” (2009, p. 49).
1

porque têm essa característica sistêmica que define um modo de viver produzido,
engenhado e, ao mesmo tempo, produtor, engenheiro. Nos termos do geógrafo Milton
Santos (2008), trata-se de conjuntos de sistemas de objetos indissociáveis de conjuntos
de sistemas de ações.
Se entendemos que esses conjuntos de sistemas de objetos e de ações, mutuamente
implicados, se instituem historicamente, logo entendemos que o atual período se
configura na aceleração da definição desses conjuntos, na medida em que, dentro deles,
redefinem-se os próprios sistemas, e também seus elementos – objetos e ações – se
redefinem. É a lógica dos perecimentos superpostos, que suprime as referências de
continuidade, duração, contiguidade. Uma nova relação espaço-tempo se institui com
cada conjunto (como na web, por exemplo) de sistemas de dispositivos (como notebooks,
softwares, banda larga, provedores, plataformas) que fazem dos capitais, das imagens,
dos valores ubiquidades: virtualmente, tudo e todos podem estar em toda parte a todo
tempo.
Entende-se disso que novas culturas se impõem, geradoras dessa intensa demanda
por ubiquidade, que, não sendo plenamente realizável, torna o presente insuficiente,
fugidio: de um tempo de simultaneidades resulta o efeito de um espaço sem fronteiras, e
vice-versa. Fortemente inapreensível. Nossa hipótese de trabalho é que essas culturas
estão diretamente ligadas a certos conjuntos de sistemas de objetos e, vividas como
sensação arrebatadora, são da ordem da materialidade, ou seja, são materialmente
produzidas. Em termos discursivos, definamos assim: conjuntos de dispositivos (objetos
técnicos) em articulação sistêmica geram certas disposições (subjetivações) que também
sobre eles recaem, numa dinâmica não só de cultivo dessa articulação, mas de verdadeiro
culto.
Evidentemente, pensar sobre cultura abre para muitos campos e, em cada um
deles, para debates e definições que, mais ou menos transitórias, procuram dar conta da
produção simbólica tanto no que concerne à ancestralidade (assumindo continuidades ou
rupturas com a tradição), quanto às condições mais imediatas de vida (cultura de um país,
de uma região, de uma empresa). No caso dos fluxos textuais, da perspectiva discursiva
mobilizada aqui, podemos vê-los como percursos de produção de sentidos que são objetos
de cultura.

Isso se dá fundamentalmente porque as formas de organização racional do mundo
industrializado, inscritas na divisão do trabalho e na diferenciação de funções, alteram
formas de sociabilidade, fazendo conviverem um certo pluralismo ligado às noções de
autonomia e de liberdade (de indivíduos, grupos, comunidades, nações) e uma crescente
normatização das atividades, com a permanente tensão suscitada pela proliferação de
fontes de fragmentação (novos fluxos de pessoas, novas formas de emprego, novas
necessidades de formação e qualificação).
Toda a produção de cultura está afetada porque está chamada a mostrar
“diversidade” e isso só é possível com o desenvolvimento de precisos instrumentos de
domínio eletrônico do tempo, que permitem a observação e a medição dos públicos, das
flutuações de seus comportamentos, numa contundente padronização. Trata-se de
considerar que
não há cultura sem mediação, não há identidade sem tradução. Cada sociedade
retranscreve os signos transnacionais, adapta, os reconstrói, reinterpreta,
reterritorializa-os, “ressemantiza-os”. E isso em diversos graus, de acordo com
os campos, segundo o “coeficiente de internacionalização”, como diriam
Durkheim e Mauss, das sociedades e dos grupos. [...] Visão reticular da
organização social, retorno ao sujeito em seu estatuto de ator, aos mediadores
e intermediários, aos vínculos intersubjetivos, aos rituais do cotidiano, aos
saberes comuns, às artes de fazer dos usuários ou praticantes, às identidades de
proximidade e às inscrições múltiplas (Mattelart, 2005, p. 97-98).

Desse modo, as tecnologias da informação e da comunicação trazem ao período
elementos inéditos, já que, além dos eixos das sucessões e das coexistências (Santos,
1996), impõem a ubiquidade, um efeito de simultaneidade espaço-temporal que é
explorado na acumulação de capitais em diferentes setores econômicos e também
simbólicos. De muitos modos isso afeta a produção cultural, pondo questões cruciais para
as políticas públicas de incentivo, entre outras iniciativas formadoras, emancipadoras…
subjetivantes, enfim.
Com base nesse entendimento, vemos que a complexidade que estabelece os
conjuntos de sistemas não é neutra, é historicamente delineada, socialmente negociada,
ideologicamente instituída:
Não há objeto que se use hoje sem discurso, da mesma maneira que as próprias
ações tampouco se dão sem discurso. O discurso como base das coisas, nas
suas propriedades escondidas, e o discurso como base da ação comandada de

fora impelem os homens a construir a sua história através de práxis invertidas.
Assim, todos nos tornamos ignorantes. Esse é um grande dado do nosso tempo.
Pelo simples fato de viver, somos, todos os dias, convocados pelas novíssimas
inovações a nos tornarmos, de novo, ignorantes; mas também a aprender tudo
de novo... (Santos, 2009, p. 87).

A potência difusora de tudo o que se conhece e do tanto que se desconhece tem a
ver, então, com os sistemas de objetos que configuram conjuntos em suas dinâmicas
históricas, inextricavelmente ligadas aos sistemas de ações, que também configuram
conjuntos em suas dinâmicas históricas. Importa frisar que, quando se diz
inextricavelmente, não se está designando uma relação de correspondências biunívocas.
Essa é a complexidade da sintaxe dos objetos e dos processos de subjetivação. São
indissociáveis, mas presididos por combinatórias complexas.
Com isso, é possível chegar às noções centrais para entendimento desta
perspectiva: há uma tecnoesfera geradora de uma psicoesfera, isto é, de disposições
(crenças, valores, formas de comunhão com o Universo) delineadas em conjuntos de
sistemas de ações, que recaem, por sua vez, sobre as técnicas e as normas que vivificam
os objetos componentes da tecnoesfera, geradora de uma psicoesfera... Um motocontínuo, não fosse a história. (Cf. Santos, 1994, p. 30 et passim)
No que concerne a essa correlação como definidora da contemporaneidade,
citamos a seguir um excerto bastante esclarecedor do que se disse:
Quando James Joyce publicou Ulisses, em 1922, e revolucionou todas as
nossas expectativas quanto ao que os livros devem ser, estava sendo assim tão
diferente do próprio Gutenberg? Não se podia ver isso na época, mas Joyce era
um técnico altamente qualificado que andou fazendo experiências com uma
máquina-livro, levando-a a fazer coisas que nunca fizera. [...] do nosso ponto
de observação ele poderia perfeitamente ser visto como um programador que
escreveu códigos para a plataforma da máquina impressora. Joyce escreveu
software para um hardware originalmente materializado por Gutenberg. Se
invertermos o ângulo, a analogia se sustenta igualmente bem: a remodelação
da tecnologia do manuscrito das penas e dos escribas operada por Gutenberg
foi um ato criativo tão profundo quanto o monólogo final de Molly Bloom em
Ulisses. Ambas as inovações resultaram de saltos criativos sensacionais e
ambas mudaram nossa maneira de ver o mundo. Gutenberg construiu uma
máquina que Joyce “envenenou” com uma programação inovadora, e Joyce
alardeou como sua uma variação de um tema que, originalmente, fora de
autoria do próprio Gutenberg. Ambos foram artistas. Ambos foram
engenheiros. Só os 400 anos que os separam encobriram sua condição
partilhada (Johnson, 1997/2001, p. 8).

Vistas assim, como culturas de interface, colaborativas, de partilha, as culturas
ligadas aos objetos técnicos são hoje hegemônicas. Nos termos com que trabalhamos
aqui, podemos dizer que são culturas que se produzem no batimento entre uma tecnosfera
constituída por dispositivos ubíquos e universalizantes e uma psicoesfera constituída por
disposições fluidas e dúcteis. Do que resulta uma potência difusora sem precedentes.
Pensemos, por exemplo, nos trend topics das redes sociais, que pautam jornais televisivos
e impressos, que, por sua vez, são reproduzidos nos portais e comentados na blogosfera,
alimentando o rumor público, constitutivo de posicionamentos. Assim se produz a
aceleração contemporânea, assim ela produz a própria noção de contemporaneidade
largamente difundida.

Cibercultura e cultura digital
Há, nesta altura, um acréscimo teórico a fazer, que tem nos permitido apontar para
uma diferenciação que parece produtiva: considerando a perspectiva dos objetos técnicos
acima detalhada, é possível falar mais precisamente – em vez de usar o plural culturas
digitais – em cibercultura e cultura digital, considerando que a técnica de que se
desdobram tecnologias características das atuais relações entre objetos e sujeitos assume,
na tecnoesfera hegemônica, dois efeitos distintos na produção da psicoesfera: uma de
fechamento, outra de abertura. Evidentemente, há cruzamentos importantes entre elas,
que produzem, segundo o raciocínio que propomos, o que Santos refere por confusão dos
espíritos (SANTOS, 2000). Basicamente uma dinâmica dos sentidos que gera uma
perplexidade decorrente de uma anomia social que, de uma só vez, demanda muitas
análises de conjuntura e, na sua profusão, não delimita com clareza a própria conjuntura
em análise.
Trata-se de considerar os dois pilares da atual unicidade técnica: protocolos, sem
os quais os fluxos de textos (mais especificamente, quaisquer pacotes de informação) não
circulam, e propagabilidade, a função definidora das conexões que exponencializam a
constituição de sociedades em rede.
Os protocolos, instrumentos de controle estritos, são ao mesmo tempo os
viabilizadores dos fluxos e, por definição, são também os filtros, selecionam com precisão

os dados; a propagabilidade, razão de ser do desenvolvimento das técnicas distributivas,
promove o estabelecimento de comunidades fluidas e de largo alcance.
Postulamos, aqui, preliminarmente, o que entendemos ser um desenvolvimento
sobre a tecnoesfera globalizante atual: os aspectos mais ligados aos protocolos, portanto
à sofisticação dos sistemas de controle, produzem uma cibercultura, efetivamente ligada
à cibernética anterior ao advento dos dispositivos digitais, privilegiando os aspectos de
filtragem e seleção; já os aspectos mais ligados à propagabilidade, remontam ao mundo
ético da cultura hacker e privilegiam formas de partilha de conteúdos, licenças creative
commons e outras vertentes do copyleft e do software livre, produzindo uma cultura da
portabilidade a serviço da multiplicação – uma cultura propriamente digital, nativamente
digital.
Um exemplo da produtividade dessa diferenciação na psicoesfera produzida pela
malha da tecnoesfera hegemônica hoje é a expressiva circulação de fake news e a criação
de agências de checagem: espalham-se notícias falsas com tremenda facilidade, mas
desde que os detentores da distribuição de notícias permitam; criam-se, então, agências
verificadoras que supostamente devem avalizar conteúdos para esses detentores da
distribuição, e sua função é guiada por critérios do que se deve filtrar. Eventualmente, à
cultura digital (fundamentalmente voltada à dispersão) sobrepõe-se a cultura cibernética
(fundamentalmente dedicada à seleção). E disso pode decorrer, por exemplo, o que se tem
chamado de “nova censura”: filtros estabelecidos com critérios que podem falhar ou ser
inadvertidamente manipulados impedem a circulação de conteúdos legítimos, em termos
de sua validade informacional – o recente caso do terço benzido pelo Papa Francisco para
ser entregue ao preso político Luiz Inácio Lula da Silva é emblemático 3. A cibercultura
estaria, segundo esse raciocínio, centrada nos dispositivos, no funcionamento dos objetos
técnicos, e a cultura digital, nas disposições, nas ações dos atores sociais.
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Ver, por exemplo, Agências de checagem, 'fake news' e censura se encontram na guerra política,
(https://www.redebrasilatual.com.br/politica/2018/06/agencias-de-checagem-o-fake-news-e-a-censura-seencontram-na-guerra-politica, último acesso 05 out 2018).

Essa perspectiva confronta, assim, a relação entre o estado das técnicas e o estado
da política e entende que é desse modo que se pode descrever uma conjuntura, que é
sempre o canteiro das condições de produção nas quais um discurso emerge, em coocorrência com outros de si. E há também as condições de consumo, pois as águas de um
discurso correm à jusante sem perder sua relação com o que vai a montante, bem
entendido. Isso já está bastante estabelecido nas análises do discurso que se desdobraram
do projeto dos primeiros tempos.
O que se impõe agora, no tempo presente, como novidade, em boa medida por
imposição das novas tecnologias digitais que se fizeram hegemônicas, é que a dimensão
das materialidades inscricionais seja considerada na produção dos sentidos, na sua relação
com a dupla memória que todo discurso, por definição, deve gerir, apontando para uma
linhagem e ensejando suas retomadas. A memória discursiva, cremos, não está
desvinculada de seu modo inscricional de aparecimento.
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Resumo:
O presente trabalho traz à baila uma análise discursiva de O senhor dos anéis: as duas torres
(TOLKIEN, 1930), sob a direção de Jackson (2002). Nossa fundamentação teórica tem base na
Mídia Cinematográfica; na Análise “Arquegenealógica” do discurso; nos Mitos. Tendo em vista
essa teoria, analisamos os efeitos da relação religião / poder / saber /verdade / subjetividade. Ao
relacionarmos o arcabouço teórico a essa materialidade, constatamos a movência de sentidos,
construída pelo discurso, pela história, pela memória. Observamos, enfim, como essa produção
cinematográfica investe na reatualização dos mitos, da religião judaico-cristã; de igual forma,
ela perpassa a naturalização das guerras, da luta pelo poder. Identificamos ainda deslocamentos
de sentido, atentando para a instauração das relações de poder/saber, poder/verdade,
poder/subjetividade, consoante a mídia cinematográfica.
Palavras-chave: discurso; mito; relações de religião/poder/saber.

Introdução
O presente trabalho resulta do projeto PIBIC (2017 – 2018 / UFS/COPES), cujo
objetivo era a análise discursiva do filme “O Senhor dos Anéis: As Duas Torres”
(JACKSON, 2002). A análise está ancorada nos pressupostos teóricos da Mídia
Cinematográfica

(BERNARDET,

1985;

CASSIRER,

1972);

da

Análise

Arquegenealógica do Discurso (FOUCAULT, 1997, 2003, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012,
2013); do Mito (CAMPBELL, 1990; CASSIRER, 1972; CHEVALIER, 1993).
Este filme faz parte da trilogia de O Senhor dos Anéis: “A Sociedade do Anel”
(2001), “As Duas Torres” (2002) e “O Retorno do Rei” (2003); consistem em produções
audiovisuais adaptadas da obra de Tolkien (1930). Embora esta proposta de análise ocorra
dezessete anos após o lançamento do filme, nós a consideramos atual, por o filme ser
reiteradamente exibido pelos canais de TV (aberta, fechada), numa contínua (re)produção
de sentidos. Entendemos a produção fílmica enquanto integrante de uma rede de sentidos,
atravessada por múltiplos discursos. Esta é um longa-metragem, com 3h 55min (três horas
e cinquenta e cinco minutos). A narração ocorre sob o ponto de vista dos hobbits: um
povo anônimo e, ao mesmo tempo, os verdadeiros heróis da trilogia.

O enredo deste filme continua a história da Terra-Média, no período da Segunda
Era. No início, a narração recupera o filme anterior, explicando o surgimento dos Grandes
Anéis: três entregues aos elfos; sete, aos anões; nove, aos homens, reis da Terra Média,
para proporcionar um equilíbrio entre as relações de poder na Terra. Entretanto, instaurase um perigo, porque um outro anel fora forjado, em segredo, por Sauron, Senhor do
escuro, o qual atribui ao anel forjado uma força superior aos demais, para subjugar os
outros povos. O anel, porém, fora-lhe arrancado numa batalha, durante a qual Isildor, rei
de Gondor, derrotou Sauron. Após essa batalha, o anel se perdera, mas o mal se reergueu.
Daí a instauração de uma sociedade do anel, com nove participantes: um elfo (Legolas),
um anão (Gimli), um mago (Gandalf), dois homens (Boromir, Aragorn) quatro hobbits
(Frodo, Merry, Pippin, Sam), uma força necessária para a luta contra o poder deste anel.
Frodo fora designado como responsável para levá-lo até a Montanha da Perdição, onde
deveria ser destruído, e a ameaça de desequilíbrio das relações de poder, extinta.
No início deste filme, a sociedade do anel se separa: Gandalf desaparece; Boromir
morre. Frodo e Sam seguem a sua jornada, em busca da Montanha da Perdição. No
caminho, encontram-se com Gollum (antes da personificação maléfica, um hobbit), o guia
para o Portão Negro, a entrada de Mordor. Aragorn, Legolas, Gimli entram nas planícies
do reino de Rohan (reino de homens), na caçada aos orcs1, raptores de Merry e Pippin.
Estes, porém, escapam dos seus raptores e entram na Floresta de Fangorn, onde conhecem
o ent2 Barbárvore, que lidera a reunião de um conselho, intitulado de Entebate, a partir
do qual devem decidir se participam ou não da guerra aberta contra Saruman, em defesa
da Terra Média. Nessa floresta, mais tarde, Aragorn, Legolas e Gimli reencontram
Gandalf vivo, com vestimentas, agora, brancas, dotado de imensa luz, por ter lutado
contra o demônio, vencido dele.
Saruman, por sua vez, de Isengard, lança seus exércitos sobre Rohan, em busca
da destruição dos homens, mas a sociedade do anel resiste às forças do mal. Além da
resistência dessa sociedade, os ents decidem marchar para destruir Isengard,
figurativizando o discurso segundo o qual a natureza se volta contra o mal que a agrediu.
A grande batalha representa a união entre os seres vivos contra o poder do anel, de Sauron
1
2

Criaturas criadas por Saruman, o mago branco.
Árvores falantes.

e Saruman, por isso reclama a análise dos sentidos produzidos nela/por ela. Diante desse
contexto, compreendemos que a nossa análise é relevante, pois consideramos a mídia
cinematográfica como um meio propício para a disseminação de discursos. Entendemos
que o cinema, ao adaptar determinada obra para exibição, tem como um dos seus
princípios corroborar/contestar discursos circulados na sociedade. Nessa direção,
enfatizamos a importância de observarmos como a linguagem mítica, as relações de
poder/saber vêm sendo utilizadas pela mídia cinematográfica.
Com vistas à análise dos discursos circulados na materialidade fílmica em estudo,
consideramos a pesquisa de Foucault (1997a, 1997b, 2003, 2011, 2012, 2013),
observando os conceitos relacionados ao discurso, ao sujeito, às relações de vigilância,
de poder/saber. Fundamentando-se em tais conceitos, neste trabalho, analisamos quatro
sequências enunciativas: a simbologia do fogo (na luta contra o demônio da Antiguidade);
o olho vigilante de Sauron; a relação entre o bem e o mal / luta pela reaquisição do poder
do anel (o precioso); a defesa da Terra Média. As análises dessas sequências enunciativas
procuram responder as perguntas norteadoras de pesquisa: quais discursos subjazem ao
desenvolvimento da trama? Qual a simbologia em relação ao olho de Sauron? Por que a
mídia cinematográfica tem trazido os mitos à tona reiteradamente?
Com vistas à análise, apresentamos o ponto de vista de Foucault (1997b, p. 32)
acerca do enunciado, por tal conceito ser essencial para o estudo das sequências
enunciativas:
[...] um enunciado é sempre um acontecimento que nem a língua nem o sentido
podem esgotar inteiramente. Trata-se de um acontecimento estranho, por certo:
inicialmente porque está ligado, de um lado, a um gesto de escrita ou à
articulação de uma palavra, mas, por outro, abre para si mesmo uma existência
remanescente no campo de uma memória, ou na materialidade dos
manuscritos, dos livros e de qualquer forma de registro; em seguida, porque é
único como todo acontecimento, mas está aberto à repetição, à transformação,
à reativação; finalmente, porque está ligado não apenas a situações que o
provocam, e a consequências por ele ocasionadas, mas, ao mesmo tempo, e
segundo uma modalidade inteiramente diferente, a enunciados que o precedem
e o seguem. (grifos nossos)

O argumento segundo o qual o enunciado se inscreve no campo da memória, sob
a forma de qualquer registro, possibilita-nos analisar discursivamente o nosso objeto,
pois consideramos o filme um enunciado. Como bem defende Gregolin (2011, p. 86):

“[...] o ‘enunciado’, na análise arqueológica de Foucault, não é exclusivamente
linguístico, tem natureza semiológica”. Esse aporte teórico nos fornece, então, bases para
uma análise da materialidade fílmica. Ainda consoante Gregolin (2011, p. 87): "[...] a
‘semiologia’ pensada por Foucault tem natureza essencialmente histórica”. E, por tal
‘semiologia’ estar relacionada à história, tentamos entender a tensão entre memória e
acontecimento. Entendemos que essa tensão é responsável pela movência dos sentidos
(GREGOLIN, 2003).
É importante também entender que, para Foucault (2012 [1977], p. 248), o
discurso deve ser tratado como “[...] uma série de acontecimentos, como acontecimentos
políticos, através dos quais o poder é vinculado e orientado”. Em decorrência desse
conceito, as teorias foucaultianas estão situadas no âmbito da história, buscam ‘explicar
a constituição do sujeito nessa trama’, colocando-o como um objeto historicamente
constituído. Ressaltamos também que a análise discursiva, pautada nesse filósofo, não
consiste em uma análise materialista do discurso, pois ele nega situar na base do sistema
as forças produtivas; para ele, há relações muito mais complexas que ligam a tecnologia
do poder e o desenvolvimento das forças produtivas (FOUCAULT, 2012 [1978]).
Acrescentamos que, conforme esse filósofo, a análise do discurso não consiste em um
desvelamento dos sentidos; ao contrário disso, ela aponta para o “jogo de rarefação
imposta”.
Por conta da dimensão deste artigo, nós assim o organizamos: esta introdução;
entre a teoria e as análises: em busca da movência de sentidos; as considerações finais.

Entre a teoria e as análises: em busca da movência de sentidos
Inicialmente, traçamos algumas considerações acerca da mídia cinematográfica,
para tentarmos situar o nosso objeto de estudo. Nesse percurso, compreendemos essa
mídia como um dispositivo de poder (GREGOLIN, 2016) capaz de reatualizar discursos
ditos e esquecidos. Com efeito, tais acontecimentos tornam-se contemporâneos, capazes
de nos remeter à ‘história do presente’, dada a tensão entre memória e esquecimento. É
nesse sentido que apresentamos o seguinte argumento de Foucault (2012 [1978], p. 250):
“O fato de eu considerar o discurso como uma série de acontecimentos nos situa
automaticamente na dimensão da história”. Ainda consoante esse autor: “[...] meu projeto

não é o de fazer um trabalho de historiador, mas descobrir por que e como se estabelecem
relações entre os acontecimentos discursivos. Se faço isso é com o objetivo de saber o
que somos hoje” (2012 [1978], p. 251).
No que concerne à linguagem cinematográfica, conforme Bernardet (1985), as
suas peculiaridades conferem à sua composição textual efeito de sentido, pois agrega
outras artes, como a música e a arte visual. De tal forma, a produção fílmica é composta
por unidades menores (enunciados) que se ligam a outras, resultando no discurso fílmico.
O filme assume status de linguagem fictícia, em que o sujeito (interlocutor) consegue
encontrar uma realidade imaginária, projetando-se naquilo que vê, identificando-se com
o filme. Nazario (2005), por seu turno, defende que a produção de ‘O Senhor dos Anéis:
A Sociedade do Anel’ inaugurou uma nova fase no cinema, pela sua grandiosidade, sua
composição, numa trama mítica, instigante de reflexões concernentes à visão atual do
homem, às suas relações com o imaginário, com a origem do mundo.
No que diz respeito à trama mítica, no decorrer da narrativa, consoante Santos de
Jesus (2016, p. 14), podemos observar a presença destes mitos:
[...] o da Torre de Babel, referindo-se, principalmente, à relação de poder da
língua de Mordor sobre as demais; o mito relacionado ao ideal do paraíso
perdido, haja vista a necessidade de se encontrar um mundo melhor,
equilibrado; e um outro, o do Santo Graal, a busca pelo objeto sagrado,
atentando para o poder das espadas utilizadas na luta contra o mal.

Consoante Ramnoux (1977), o mito é uma narrativa capaz de perpassar
informação, sabedoria; reflete um pensamento da condição humana; tem uma composição
semiológica em que forma e sentido se misturam. Para Cassirer (1972), o mito passa a ser
o sempre lá. Observamos, então, que a reatualização do mito, neste filme, é capaz de
reiterar discursos, colocando-os na ordem do dia. Entendemos que essas são as causas por
que a mídia cinematográfica tão bem se utiliza do mito.
A par dos mitos mencionados acima, observamos a simbologia do fogo, sob a
ótica da religião judaico-cristã, haja vista o atravessamento de Tolkien por tal perspectiva.
Entendemos que o filme reatualiza o discurso judaico-cristão, evidenciado na sequência
enunciativa (SE1) representativa da simbologia do fogo (a luta contra o demônio da
Antiguidade):

Ilustração 1 SE1 (0:03:01). Gandalf (mago cinzento) – luta contra o demônio da
antiguidade

Percebemos que, nessa SE, o fogo figurativiza a purificação da alma, por ser
responsável pela transformação do personagem Gandalf, em mago branco, dotado de
imensa luz. Relacionamos essa SE com os dizeres de Mateus (3:11)3, referindo-se ao
batismo de Cristo, por João Batista: “Eu vos batizo com água, para arrependimento; mas
aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, [...]. Ele vos batizará com o
Espírito Santo e com fogo” (grifos nossos). Essa simbologia bíblica da purificação a
partir do fogo corrobora o atravessamento da posição autor (Tolkien) pelo discurso
judaico-cristão.
O fogo também pode apresentar uma significação contrária, quando relacionado
à punição das almas errantes. Quanto a essa simbologia, para Chevalier (1906, p. 441):
“[...] o aspecto destruidor do fogo implica [...], um lado negativo; e o domínio do fogo é
igualmente uma função diabólica”. No filme, há uma dupla significação do fogo, como é
possível observar na sequência enunciativa 2 (SE2) a seguir, em que Gandalf luta com o
demônio: “Sou um servo do ‘fogo secreto’, o controlador das chamas e Anor. Volte para
a sombra, o fogo negro não é bom para você. Chama de Udun” (00:01:24 - 00:01:46). O
‘fogo secreto’ simboliza as forças do bem, representadas por Gandalf. Como observado,
ao vencer o fogo maléfico, Gandalf ressurge como o mago branco. Tal transformação
revela o fogo enquanto um instrumento do exorcismo (00:59:07 – 00:59:16).
À luz dessas sequências enunciativas (SE1, SE2), ora o fogo como representação
da purificação ora do maléfico, constatamos a reatualização do discurso religioso. Tal
reatualização ocorre sob o ponto de vista da presença das forças do mal, simbolizadas
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Deve-se ler da seguinte forma: capítulo 3; versículo 11.

pela figura do demônio, com os personagens componentes desse eixo (Sauron, Saruman,
os orcs, Gríma, Gollum), em contraposição às de uma divindade, com força capaz de
vencer a luta contra o mal (Gandalf e todos os componentes da demanda do anel). Esse
dualismo reitera os discursos segundo os quais há um eterno embate entre deuses e
demônios, consoante os dogmas da fé cristã. Quanto à reatualização do discurso religioso
pela materialidade fílmica em estudo, é importante ressaltarmos que a igreja, como
diversas instituições detentoras de poder, controla os modos de subjetivação
(FOUCAULT, 2013). Castelo Branco (2015), por sua vez, defende que o cristianismo
busca conhecer a alma para controlar a subjetividade, pois só se controla aquilo que se
conhece. Afirma ainda que, no geral, as estratégias de poder se adaptaram às novas formas
de vida.
Observarmos ainda, à luz de Foucault (1997a), o olhar/a vigilância hierárquico/a,
a sanção normalizadora e o exame. Consoante esse autor (1997a), a vigilância
hierarquizada possibilita que o poder disciplinar se torne um sistema ligado à economia,
à política, à moral, aos interesses do dispositivo em que é exercido. Essa disseminação da
vigilância hierarquizada permite ao poder disciplinar ser discreto e indiscreto
simultaneamente, pois pode estar em toda parte, controlando continuamente aqueles
encarregados de controlar, funcionando, em grande parte, em silêncio. Um modelo
compacto dessa conjuntura é o Panóptico de Bentham (FOUCAULT, 1997a), figura
arquitetural de um mecanismo capaz de estabelecer relações de poder, em que o
monitoramento acontece de maneira simbólica e real, pois o vigiado tem a certeza de estar
sendo observado a qualquer tempo, mesmo sem a presença marcada do vigilante. Este,
por sua vez, tem sua presença efetivada de maneira simbólica ou empírica e, mesmo sem
ser visto/identificado pelo vigiado, tem certeza de que o outro está ali. Sob esse aspecto,
na sequência enunciativa 3 (SE3), enfatizamos a vigilância constante do Grande olho de
Sauron, na Montanha da Perdição.

Ilustração 2 – SE3 (0:15:12) O Olho vigilante de Sauron (Senhor do escuro)

Nesse caminho, trazemos a reflexão de Foucault (2012 [1978], p. 240) sobre o
Panóptico: “Acho que o pan-óptico representa uma espécie de motivo mitológico de um
novo tipo de sistema de poder: aquele ao qual nossa sociedade recorre nos dias de hoje”.
Constatamos que o olho vigilante de Sauron percebe todas as manobras de Frodo, na
medida em que ele deixa o anel do poder ser captado pelo olho. Por conseguinte, ele,
assim como os partícipes restantes da sociedade do anel, pode ser vigiado por esse mesmo
olho. O grande olho, posicionado no topo da Montanha da Perdição, controla, vigia a
Terra Média, os partícipes da demanda do anel, sob o jugo do medo. Entendemos que tal
perspectiva discursiva é circulada atualmente.
Santos Jesus (2016), por sua vez, relaciona o olho de Sauron ao mito de Zeus, a
partir do lugar onde este deus habitava: o Olimpo, de onde ele via, controlava os outros
deuses e os homens. Tal perspectiva nos leva a refletir também acerca do discurso
religioso, no tocante à onipresença de um deus que tudo vê e, em decorrência disso,
subjuga, amedronta os servos, coagindo-os a fazer o que lhes é dito e creditado como
verdade indiscutível. Na modernidade, entretanto, como aborda Castelo Branco (2015),
mudam-se as estratégias de poder, contrariando a ideia de panóptico. A vigilância está
em todos os lugares. Segundo Foucault (1997a), tudo está ligado, prática e estratégia, as
quais estão sempre se modificando. Se antes tínhamos a noção de que éramos vistos sem
ver, agora nos deparamos com a vigilância que vem de todos os lugares. Para Foucault
(2014), trata-se de um controle intenso, contínuo.
De igual modo, analisamos a simbologia das árvores, representada na sequência
enunciativa4 (SE4): Merry e Pippin, na Floresta de Fangorn se deparam com o ent
Barbárvore. Como observado, o conselho, liderado por esse ent, decide-se por não se
envolver no dilema entre os povos, Saruman, Sauron. Entretanto, Pippin sabiamente o

direciona para Isengard, onde esse ent se assusta com a destruição florestal promovida
por Saruman, dada a transformação das árvores em orcs, a construção de uma represa,
promovendo a devastação da natureza. Decide convocar as árvores falantes para lutarem
contra tal devastação. Estas acatam tal convocação marchando rumo à destruição de
Isengard: a natureza na luta pela (re)conquista do seu lugar. Nesse caso, percebemos o
envolvimento dos seres vivos dos mundos na luta contra o poder totalitário de Saruman.

Ilustração 3 SE4 (0:47:04. ) Merry e Pippin, na Floresta de Fangorn com o ent
Barbárvore

Quanto a esse aspecto. Chevalier (1993) defende que muitas culturas associam as
florestas a um santuário natural; ao símbolo da vida. Ainda segundo esse autor (1993, p.
85), na cultura judaico-cristã, cujo discurso tem forte influência sobre Tolkien, as árvores
simbolizam “o pilar central que sustenta o templo ou a casa, [...] a coluna vertebral a
sustentar o corpo humano, templo da alma”. Num gesto de reatualização dos discursos,
as árvores, na obra de Tolkien, constituem-se como sujeitos capazes de recuperarem o
ambiente inóspito de Isengard, possibilitando que as águas retomem o seu curso
natural; simbolizam a vida, a suposta esperança de salvação para Terra Média. Entretanto,
para ocorrer essa salvação, as próprias árvores participam da guerra, numa ênfase do
confronto entre as forças do bem e as do mal, reatualizando os discursos decorrentes da
guerra. O filme, então, ao reiterar o discurso sobre a/ da guerra, corrobora a sua
naturalização. Para colaborar com tal constatação, trazemos o argumento de Castelo
Branco (2015), segundo o qual hoje vivemos a era do governo que deixa morrer: a era da
democracia, da liberdade, com suas próprias restrições. Com efeito, vida e morte
subjazem o discurso sobre/das árvores.

E, para concluirmos este trabalho, tentamos responder às perguntas elaboradas
com fins metodológicos. Em primeiro lugar, atentamos para quais discursos subjazem o
desenvolvimento da trama. Percebemos que, notadamente, há dois discursos que
atravessam toda a materialidade fílmica em análise: o discurso mítico (mitologia nórdica,
Torre de Babel, Paraíso Perdido); o religioso (dualismo entre o bem e o mal; a salvação
da Terra Média; vida e morte).
Em segundo lugar, questionamos acerca da simbologia em relação ao olho de
Sauron (o Senhor do escuro). Consideramos que esse olho simboliza a vigilância, aquele
que tudo vê; está centrado no eixo do mal. A partir dessa consideração, relacionamos essa
figura ao do Panóptico de Bentham (FOUCAULT, 1997a). De igual forma, remetemos
ao mito de Zeus, por analogia ao lugar em que ambos se encontram: o primeiro, na
Montanha da Perdição; o segundo, no Monte Olimpo. Além disso, apesar de os sujeitos
(Sauron, Zeus) se encontrarem, relativamente, em eixos distintos, ambos se utilizam do
poder sobre as demais criaturas.
Finalmente, tentamos responder por que a mídia cinematográfica tem trazido os
mitos à tona reiteradamente. Percebemos que a mídia cinematográfica, ao adaptar
determinada obra, tem como objetivo reatualizar discursos, os quais perpassam valores
morais, religiosos, tal como os mitos da trama. Nesse sentido, remetemos a Foucault
(2003), para quem todo discurso possui uma ligação com desejo e o poder. Com efeito,
a mídia, ao trabalhar esses discursos, tem como objetivos mantê-los em circulação.
A partir das discussões teóricas e das análises das sequências enunciativas,
constatamos a reatualização dos mitos, dos discursos religiosos judaico-cristãos, dos
discursos políticos e ecológicos. Nesse sentido, a mídia cinematográfica, numa tensão
entre memória e esquecimento, põe tais discursos no eixo da atualidade, promovendo um
(re)acionamento de discursos ditos e esquecidos. Por conseguinte, compreendemos que
esse olho vigilante figurativiza a sociedade de vigilância a que estamos expostos na atual
situação política, econômica, social. Observamos que o fogo, por sua vez, simboliza a
purificação do ser, mas também a sua punição. Nesse contexto, estamos imersos numa
situação em que, a partir da vigilância, (im)põe-se a necessidade da purificação (ou da
punição). Vigilância, purificação/punição se completam, fecham o ciclo que nos remete

aos ditames do projeto religioso de colonização dos continentes americanos. Mas esse é
um processo que nos leva a outras discussões (futuras).
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Resumo:
O trabalho pretende analisar discursos sobre a operação da Polícia Federal batizada de “Carne
Fraca” produzidos pela mídia brasileira e materializados no texto de gênero jornalístico do EL
PAÍS intitulado “Operação Carne Fraca: o esquema podre que ronda os frigoríficos no Brasil”.
Para melhor compreendê-los, inclui a análise de duas publicidades produzidas pelo
agronegócio: “Friboi: carne confiável tem nome” e “Presunto é Sadia”. Com base na Análise
do Discurso de linha francesa derivada de Michel Pêcheux e em contribuições de Michel
Foucault, investigaremos o que se disse sobre a produção do agronegócio e como foram
formulados os enunciados a seu respeito, durante a efervescência do acontecimento.
Palavras-chave: análise do discurso; agronegócio; mídia.

Introdução
Na manhã do dia 17 de março de 2017, a Polícia Federal lança uma nota em seu
site deflagrando a “Operação Carne Fraca”. O título da nota é o seguinte: “PF desarticula
esquema criminoso envolvendo agentes públicos e empresários”. Entre o que é dito, o
órgão faz um breve recenseamento das ilegalidades que motivaram a intervenção: se
tratou de descobrir que agentes públicos responsáveis pela fiscalização da produção do
agronegócio, mediante propina, facilitavam a comercialização de produtos de origem
animal adulterados emitindo certificados sanitários. A operação logo se tornou uma
polêmica de nível mundial e o tema foi evidenciado pela mídia. Diversos canais de
comunicação emitiram juízos sobre a operação e os seus efeitos em sociedade. Os
discursos construídos a este respeito percorreram dois temas principais: a corrupção no
setor e a qualidade de seus produtos. É peremptório dissociar um do outro, condenando
atos de ilegalidade da máquina pública e salvaguardando um importante setor da
economia. Para tanto, a constituição de dizeres e de efeitos de sentido se materializam
através de diversas estratégias. Elas se intercruzam com as publicidades produzidas pelo

setor e veiculadas também pela mídia. Este trabalho pretende descrever e analisar algumas
destas materialidades discursivas: uma reportagem do EL PAÍS intitulada de “Operação
Carne Fraca: o esquema podre que ronda os frigoríficos no Brasil”; e dois slogans
publicitários do agronegócio: “Friboi: carne confiável tem nome” e “Presunto é Sadia”.
Investigaremos o que se disse sobre a produção do agronegócio e como foram formulados
os enunciados a seu respeito suscitados pela divulgação da referida nota da operação
policial. Nossos pressupostos teóricos e procedimentos analíticos advêm da Análise do
Discurso de linha francesa derivada de Michel Pêcheux e de contribuições de Michel
Foucault extraídas de textos dedicados à noção de discurso1.
Breve balanço do agronegócio brasileiro
Os acontecimentos recentes envolvendo o agronegócio brasileiro, mais
precisamente a agropecuária, inquietaram a população nacional, consumidora e
telespectadora usual de seus produtos, regularmente midiatizados na televisão e em
revistas na forma de publicidades com astros da música e do audiovisual. Países
importadores desse gênero alimentício também se alarmaram e um dos principais campos
da economia brasileira se tornou alvo de críticas e de polêmicas. Outro aspecto acentuado
dos fatos foi a implicação de instituições públicas e políticas, esta sublinhada desde o ano
precedente pelo impeachment controverso da presidenta Dilma Rousseff. No primeiro
trimestre do ano passado, a operação da Polícia Federal batizada de “Carne Fraca”
expediu diversos mandatos judiciais em sete estados da federação. A ação resultou de
uma investigação de dois anos que constatou irregularidades na cadeia produtiva de
grandes conglomerados industriais do ramo e na fiscalização de agentes do governo. As
maiores empresas comprometidas foram a BRF Brasil, responsável por marcas como
Sadia e Perdigão; e também a JBS, que responde pela Friboi, Seara etc. Entre algumas
ilegalidades em seu processo de fabrico estavam a comercialização de carnes vencidas,
disfarçadas com químicos e etiquetadas com nova data, e a inserção de materiais
proibidos em frangos e outros frios. Também veio ao conhecimento público um grande
esquema de corrupção, implicando funcionários estatais responsáveis pelo controle da
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produção, além de partidos políticos que gerenciam a máquina pública. O pagamento de
propina enfraquecia as inspeções em proveito de seus interesses privados.
Paralelamente, os irmãos Joesley Batista e Wesley Batista, donos da JBS,
negociavam um acordo de delação premiada com a Procuradoria Geral da República. Eles
declararam, em uma sequência de interrogatórios filmados e posteriormente publicados,
que a sua empresa sustentou acordos ilícitos com políticos dos principais partidos
políticos do país e interferiu em circunstâncias importantes do jogo democrático. Em uma
situação arquitetada em parceria com a polícia, Joesley gravou, ainda, uma conversa em
que debate com o então Presidente da República, Michel Temer, a manutenção do silêncio
do ex-deputado Eduardo Cunha, um dos principais expoentes do impeachment de
Rousseff, com propina proveniente de sua própria empresa. Em uma segunda situação
análoga, esquematizou a transferência de dinheiro ilegal para o senador Aécio Neves, que
na época estava à frente do PSDB. Ela foi intermediada pelo primo do senador, Frederico
Pacheco de Medeiros, no que ficou conhecido como “Operação Patmos”. Em um trecho
do áudio entre Temer e Batista, o chefe do estado brasileiro enaltece o empresário pela
sua boa forma física. Ele lhe responde dizendo que está se alimentando bem, comendo de
maneira mais saudável, reduzindo os alimentos industrializados. O dono de uma das
maiores empresas de alimentação do mundo associa “mais saudável” com “menos
industrializado”, em uma evidente ironia do que produz e comercializa para a população
de diversos países. O presidente da república também promoveu, em um almoço recente
com os ruralistas, a edição da Medida Provisória 793, reduzindo a carga tributária
referente aos investimentos no setor.
Estes episódios, contudo, configuram o que Michel Foucault (2000) denominou
como “efeito de superfície”, o extravasamento mais bem evidenciado de uma engrenagem
muito mais profunda, que se estende através de diferentes discursos, instituições e
dispositivos de circulação. O agronegócio investe massivamente em publicidades de
televisão, utilizada pela maioria do povo brasileiro, intencionando convencê-los a adquirir
os seus produtos. Para este fim, é explorada toda uma discursividade que estimula o
consumo de carnes e de derivados animais. A Friboi se utiliza de famosos que asseveram
a qualidade de seus produtos e de sua linha de produção, enquanto a Sadia concebeu o
seu próprio mascote virtual. O governo apoia o empreendimento, concedendo benefícios

ao empresariado e convertendo em cifras essa prática produtiva: geração de empregos,
movimentação da economia, equilíbrio da inflação etc. A medicina e áreas afins da saúde
prescrevem uma dietética onívora e exercem amplo poder sobre os organismos,
disciplinando a sua atividade fisiológica e cultural. A indústria dos fármacos, respaldada
por pesquisas científicas comumente financiadas pelos seus próprios interesses, proclama
o auge da biotecnologia e aprimora o ritmo e o lucro da comercialização de animais,
modificando seus corpos e o que eles comem. Estes espaços de discurso, não sem
resistências e dissensos, levantam aspectos positivos da ingestão de carne, aliando o
prazer de comer à nutrição do corpo. Este encadeamento perpassa a própria mídia
brasileira, controlada por algumas famílias do país, uma vez que alimentação e
agropecuária somam, juntas, parte de seus próprios ganhos.
Em contrapartida, outra série de discursos contrastam com os primeiros e
apresentam outros dizeres. ONGs como o Greenpeace e o Mercy For Animals denunciam
determinadas práticas do agronegócio e circulam por investigações de várias áreas que
apontam malefícios e desvantagens da cadeia produtiva da indústria. Entre elas está a
retirada ou mesmo o total extermínio de sociedades indígenas de ambientes florestais
pelos ruralistas: silenciamento físico e cultural, uma vez que estas comunidades estão
organizadas de forma diametral ao modelo de vida do homem ocidental estandardizado,
técnico-industrial. Em seguida, marcam a devastação desenfreada de florestas para
plantação de monoculturas, como a soja, para a pastagem de animais de produção,
empobrecendo o ecossistema e

a biodiversidade. Ligada às

circunstâncias

socioambientais está também o tema do aquecimento global, uma vez que o monóxido de
carbono expelido pelos bovinos em seu processo digestivo é 23 vezes mais nocivo do que
o dióxido de carbono para a atmosfera. O agronegócio emite mais gases de efeito estufa
do que todo o fluxo automotivo, conforme aponta a ciência. Escavando o solo de mais
discursividades é possível encontrar ainda temas como o da violência animal, da ética em
não comê-los, ou das condições insalubres de vida em estabelecimentos fabris: de
humanos e dos próprios animais; discursos costumeiros entre os defensores da abolição
desse tipo de alimentação. Ocasionalmente, investigações também escancaram
irregularidades e ilegalidades no fabrico de produtos relacionados ao setor, como o
próprio acontecimento de que dispomos para análise, ou o que evidenciou mistura de

carne de cavalo com carne bovina na Europa de 2013. Finalmente, fusões de grandes
corporações como a Bayer e a Monsanto no cenário internacional despertaram diversas
dúvidas acerca da utilização de químicos e de transgênicos nos alimentos, reavivando
discussões sobre a saúde humana, além de suspeitas sobre os seus interesses e
contradições: a indústria alimentícia discursiviza saúde e bem-estar ao consumidor,
enquanto a dos químicos mobiliza seus produtos em organismos adoentados e
fragilizados. A iniciativa isolada de alguns médicos nas últimas décadas tem repensado o
regime nutricional divulgado como ideal pelas organizações e instituições de saúde,
inclusive quanto ao consumo de carnes: é o caso de pesquisas como as do Dr. Gabriel
Cousens e as do Dr. Alberto Gonzalez, geralmente utilizados por aqueles que adotaram
uma nutrição vegana. Ditos como os elencados acima propagam, portanto, o caráter
enganoso do marketing agropecuário.
Orbitando entre tantas discursividades e seus mecanismos de funcionamento estão
os sujeitos. Sujeito telespectador, que assiste tanto às publicidades do agronegócio como
às reportagens sobre sua produção e seu envolvimento político. Sujeito de consumo, que
circula capital. Sujeito paciente, que é impelido a se nutrir de determinada série de
alimentos para manutenção de si. Sujeito político, que deposita os seus direitos em uma
democracia de interesses díspares. Mas o discurso do agronegócio também envolve o
sujeito dentro de seu próprio corpo. Corpo cultural, que se movimenta entre imagens e
discursos: o culto à forma, a moda, a semiótica das relações e dos espaços sociais, os
ideais de saúde e de beleza etc. E em sua dimensão material, orgânica, que conserva a sua
existência por intermédio de sua própria alimentação. Ele está no centro de uma
miscelânea de muitas discursividades conflitantes e que não o implicam unicamente,
enquadrado pela grade social e pela malha socioambiental que movimentam essas
construções: a economia da nutrição, a sua constante midiatização, a exploração da terra
e o uso de seus recursos, o biopoder e as dietas que regulam concepções de normal e de
patológico, o cerceamento da liberdade dos indivíduos que vivem em outros modelos de
sociedade, a objetificação de seres sencientes e a negação de seu direito a vida, e a
manutenção de um estilo de vida padrão e pretensamente hegemônico. Recinto, ainda, de
palavras e de uma linguagem que se materializa como discurso dos nutrientes, das
calorias, da língua que nutre e que alimenta. Do dito e do não-dito: as embalagens de

carnes e derivados animais não informam quanta água e ração foram utilizadas para
produzi-las, quantos dejetos e gases prejudiciais foram expelidos pelos animais, quais as
consequências deste processo para o ecossistema, quais as estratégias da indústria para
manejar componentes tão diversos e como esse alimento será processado pelo corpo. A
naturalidade, a necessidade de se alimentar apagam muitos dizeres. O agronegócio perfaz,
desta forma, um itinerário que anima diversos aspectos das práticas humanas, de seus
saberes e sabores, de seus fazeres e poderes, de seus consensos e dissensos. Estudá-lo é
uma maneira enriquecedora de entender o sujeito contemporâneo. E de compreender,
igualmente, que o corpo que se alimenta é já também um corpo político.
A indústria da carne está entre as mais poderosas do mundo, e o agronegócio no
Brasil é um dos líderes deste ranking. Os acontecimentos recentes revelaram o seu largo
envolvimento político: além de suas atividades sub-reptícias, o setor legalmente financia
há anos os partidos políticos mais representativos do país. Todavia, esta questão figura
com diversas outras. O agronegócio envolve profundamente muitos aspectos da vida do
sujeito contemporâneo. Ele é um dos maiores financiadores da produção audiovisual de
entretimento. Domina as maiores quantidades de terra do território brasileiro, nação
formada por proporções continentais. Os seus produtos estão praticamente onipresentes
no prato de todo consumidor no país. Exerce poder, portanto, nos direitos civis, nas
imagens e em toda uma cultura televisiva nacional, nos espaços e em ambientes de bem
comum a toda a humanidade, nos próprios corpos. O seu alcance é cotidiano e movimenta
discursos e instituições de diversos tipos. Se, por um lado, ele está já enraizado nas
práticas do povo brasileiro em geral, por outro lado, ele acendeu diversos dissensos e
discursos que são contrários nas últimas décadas. Estes dissensos se justificam, entre
outras coisas, por uma compreensão mais ampla desses fatores: focos de resistência que
introduzem o seu lado contraditório. Isto se deve, sobretudo, a discursos sobre as
implicações socioambientais provocadas pelos atos humanos. O sujeito contemporâneo
se move, portanto, através de muitos conflitos e contradições: dividido, clivado, cindido
por diversas discursividades. E o agronegócio representa hoje um dos mais importantes
fatores deste panorama.

Publicidades da Friboi e da Sadia

A Friboi, em publicidades cotidianas, criou e popularizou o seguinte slogan:
Friboi, carne confiável tem nome.

A expressão Friboi no início do enunciado coloca em evidência a marca atrelada
à indústria. Se a menção aos produtos que ela fabrica constasse no início, o caráter distinto
da empresa perderia força, uma vez que o setor de alimentos com base em origem animal
é rico em concorrentes. A sua produção não é exclusividade. Para distinguir esta
exclusividade é necessário que o enunciado evidencie o capital simbólico que é a marca
e o imaginário que ela desperta na coletividade. A carne, seu principal objeto de comércio,
é confiável, desde que investida desse nome e do que ele representa em termos de
qualidade, da criação do gado até chegar à mesa do consumidor. A confiança associada
ao nome da empresa abre o pressuposto de que outras carnes são questionáveis. O slogan
é geralmente apresentado com uma breve exposição imagética, no caso das publicidades
de televisão. Tony Ramos foi escolhido como garoto propaganda da marca. Ramos, ator
consagrado da maior rede de televisão de todo o país, a Rede Globo, é figura constante
em suas novelas há décadas. Na meia-idade, atuou variadas vezes em papéis em que
representava chefes de família e/ou fazendeiros, como no caso do Coronel Boanerges em
Cabocla. É, portanto, uma imagem associada ao consumo de carne e ao típico homem de
família brasileiro, que transmite confiança aos telespectadores ao corroborar com o lema
da empresa. Associando o enunciado à figura do ator, as publicidades criam diversos
contextos que sedimentam a posição pretendida. Em um deles, Ramos surge mostrando a
linha de produção da empresa: tudo está limpo, os trabalhadores vestem branco e
trabalham com satisfação; os uniformes brancos incrementam o efeito de sentido de
limpeza e organização dos procedimentos. Em outro, o ator finge abordar pessoas em um
supermercado que afirmam conhecê-lo bem pela sua competência como ator e confiam
em sua integridade associada à marca: se recria uma intimidade do ator com cada família
brasileira, intimidade constituída com anos de teledramaturgia; os brasileiros já são
próximos de um sujeito que está sempre presente em suas casas, mesmo em suas
refeições, na forma de imagens projetadas por seus televisores. A Friboi usou ainda o
cantor Roberto Carlos, confessadamente vegetariano por pelo menos trinta anos, para
produzir outro de seus comerciais. No vídeo, Roberto está em uma mesa de restaurante

com amigos e um garçom traz dois pratos: um com carne e outro apenas com legumes.
Como as declarações do cantor sobre a sua dieta são de conhecimento público, o garçom
supõe que o prato vegetariano é o dele, enquanto serve o de carne para outra pessoa da
mesa. O cantor o corrige, informando que o seu prato é, na verdade, o que está com a
carne. O garçom, surpreso, lhe pergunta se ele voltou a comer carne, ao qual ele replica
dizendo que sim, e continua: “mas essa carne é”... E o garçom completa a sua fala: “É
Friboi, claro”. Com o ar jocoso de quem ouviu na fala do garçom uma obviedade, o cantor
olha para os amigos e diz, ainda: “Com certeza, Friboi”. Todos riem e toca a sua música
“Eu voltei agora pra ficar”.
Outra produtora de alimentos de origem animal é a Sadia, que produziu
enunciados tais como:
Sadia: a vida com S é mais gostosa. Sadia: a vida com S é mais sadia. Presunto é Sadia.

A expressão Sadia no início do enunciado coloca, mais uma vez, a ênfase na marca
da empresa. Como já discutimos, a produção de alimentos de origem animal não é
exclusividade de uma só companhia. Por isso, se torna necessário criar uma imagem
positiva e favorável em torno do nome. O discurso da Sadia se alia ao discurso da saúde.
A própria morfologia da palavra remete à segunda. Após evidenciar a marca, o enunciado
geralmente associa a ela dizeres positivos. A palavra vida sugere longevidade, pujança.
Mas ela só é possível com o ‘s’ de saúde, de saudável, de Sadia. No primeiro enunciado,
ela está associada ao prazer de comer bem e, por isso, de gozar ainda mais a existência.
Já no segundo, o nome da marca é repetido e amalgamado com o feminino do adjetivo
sadio, que significa que tem boa saúde, que é bom para a saúde, saudável. No terceiro
enunciado, a empresa rompe com a forma canônica de iniciá-lo com o seu nome, mas se
aproveita de outras estratégias para fazer jus à mudança enunciativa. Nas publicidades, o
slogan Presunto é Sadia está sempre associado a um contexto determinado. Nele, o
consumidor, geralmente uma mulher, inscrita no estereótipo de dona de casa e de quem
cuida das refeições familiares, se aproxima de um atendente para comprar presunto. No
balcão, estão duas peças: uma destituída de marca, visivelmente descolorida e com
aparência ruim; outra de cor forte, com o símbolo da marca. Enquanto para a primeira é
suscitado um efeito disfórico, para a segunda ele é eufórico. A compradora, impactada

com o aspecto da primeira peça, mas ainda em dúvida, é dissuadida pelo açougueiro,
figura investida de autoridade no assunto, a comprar da marca. A publicidade legitima o
enunciado de que não basta ser qualquer presunto, ele precisa ser Sadia. Depõe a favor da
marca como sinônimo de qualidade e de saúde.
Reportagem do EL PAÍS sobre a “Operação Carne Fraca”
No contexto de reportagens escritas com a deflagração da “Operação Carne Fraca”
pela Polícia Federal, o jornal EL PAÍS publicou uma matéria em sua plataforma digital
com o seguinte título:
Operação Carne Fraca: o esquema podre que ronda os frigoríficos no Brasil. A investigação que abalou o
setor revela a irresponsabilidade de fiscais ao dar brechas para que produtos insalubres entrem em linha de
produção em troca de propina.

O título já anuncia a que veio: se trata de falar da operação, cujo recorte se fará
depois dos dois pontos. A palavra esquema remete ao enunciado da Polícia Federal em
sua nota sobre o episódio. No entanto, o adjetivo usado pela corporação foi criminoso,
circunscrito no domínio discursivo da lei, da legalidade. O jornal prefere usar o adjetivo
podre, aludindo ao burburinho sobre a descoberta de carnes vencidas, adulteradas,
deterioradas. Mas também está se referindo à podridão como atividade moralmente
condenável. O verbo rondar significa que espreita, vagueia, perpassa uma vigilância, se
move sub-repticianamente. O objeto do verbo é o substantivo frigoríficos e o
complemento especifica o país. O subtítulo evidencia, mais uma vez, a investigação,
como sujeito de ação. Ligada à investigação está o pronome relativo que associa
imediatamente a atuação a um abalo, estremecimento, oscilação no campo. Revela, ou
seja, descortina uma irresponsabilidade, associando, novamente, as práticas condenáveis
dos agentes públicos ao campo da moralidade. A nomeação da participação dos
empresários no esquema é omitida, e a culpa recai inteiramente sobre os fiscais. Mas
encontramos indícios dessa participação na continuação do enunciado. A expressão “ao
dar brechas” exige que seja a alguém ou a alguma coisa. Ele emprega “produtos
insalubres” como sujeito, produzindo a continuidade de um efeito de despersonalização,
embora saibamos que um objeto inanimado não entra em linha de produção sozinho, sem

ação humana. “Em troca de propina” exige que haja um receptor, como já está
reconhecido, mas também aquele que pratique o ato de troca do suborno ilegal.
O corpo do noticiário se inicia com dados acerca da operação da Polícia Federal:
a data de sua deflagração, o número de agentes envolvidos, a quantidade de mandatos de
prisão e a sua magnitude. Ainda no mesmo parágrafo, marca um senão: a de que a
operação recebeu críticas (de terceiros) pela sua excessiva espetacularização, causando
queda nas exportações do ramo e afetando a economia. Mencionando a quantidade de
páginas do dossiê despachado pelo juiz Marcos Josegrei da Silva, 353 no total, utiliza o
documento para se certificar de que não há indícios de que as práticas de corrupção
envolvendo o setor do agronegócio estejam generalizadas no país. Cria o efeito de que
eram atos isolados e localizados. Nega, ainda na autoridade extraída do documento, que
exista alguma menção à existência de papelão usado para rechear frango, polêmica que
logo se pulverizou pelo país, mas cita a menção ao termo “outras substâncias”. Não há
especificação dessas substâncias, mas eram usadas, assim como partes diversas de outros
animais, para suprir a falta de carne nas peças. É possível encontrar uma marcação do
verbo fazer na terceira pessoa do futuro do pretérito do indicativo, gerando um efeito
hipotético. Isso se dá quando o texto menciona o testemunho de uma ex-funcionária que
afirma que os frigoríficos adulteravam as carnes. Assim, “o frigorífico ainda faria uso de
carnes estragadas...” suscita incerteza sobre a veracidade do fato. Trata-se, com
obviedade, de uma delação que pode ser mentirosa. No entanto, importa menos saber a
veracidade da fala da funcionária do que analisar os recursos enunciativos utilizados pelo
periódico para produzir dizeres ou gerar especulações em cima disso. O uso do verbo no
pretérito do indicativo amenizou um enunciado que teria um efeito disfórico para o setor
industrial. Quando é a fala do juiz que serve de aporte para construção do texto
jornalístico e o efeito é eufórico para o agronegócio, os verbos estão no presente,
produzindo o efeito de certeza ao que está sendo enunciado, como nos casos: “...revelam
que não há indícios de que as práticas corruptas sejam comuns em todo o país...”; “O juiz
tampouco menciona a existência de papelão usado para rechear o frango...”.
Encontramos, ainda neste segundo caso, quando o jornal refere-se à fala do juiz, o uso do
verbo desfazer na terceira pessoa do plural do pretérito imperfeito do indicativo, em “O
decorrer dos fatos relatados pelo juiz demonstra também a facilidade com que os fiscais

corruptos se desfaziam dos colegas...”, mas ainda assim exercendo a mesma função de
convencimento. O texto enfatiza atos de corrupção, mas constrói enunciados de caráter
amenizador, ao insistir que foram ações restritas. Ou seja, parte de uma disforia para uma
euforia. Faz o mesmo em relação à adulteração de produtos alimentícios, relativizando os
fatos, evidenciando reveses negativos para a economia brasileira e restringindo a
dimensão dos acontecimentos. Percebemos esta permutação também em relação ao título
e ao corpo da notícia: enquanto o primeiro fisga o leitor pela gravidade do acontecimento,
o outro ameniza os fatos através de uma exposição mais detalhada. Portanto, é possível
perceber expedientes discursivos que depõem a favor da indústria, de seu papel na
economia, personalizando de forma restrita atos ilegais.

Considerações Finais
Fizemos um breve percurso sobre o agronegócio e os domínios discursivos em
que ele aparece na sociedade contemporânea. Analisamos enunciados produzidos em
duas modalidades2: as publicidades produzidas pela indústria e as reportagens
jornalísticas da ação da polícia. Em ambas, observamos como o uso de substantivos,
adjetivos e verbos produziram certos efeitos de sentido; as vozes do verbo na construção
das orações, dependendo de quem fosse o sujeito; os tempos verbais como produtores de
sentidos variados; o interdiscurso como encadeador de significados; a relação entre
discurso e imagem; a pluralidade de usos de uma mesma palavra; estratégias de
construção de efeitos de real e de sentidos da convicção em relação à operação; a pertença
ideológica dos enunciados a partir da maneira como foram constituídos. Percebemos que
os discursos da grande mídia sobre a Operação Carne Fraca enfatizaram dois temas
principais: a corrupção da máquina pública e a qualidade da cadeia de produção do
agronegócio brasileiro, desassociando um do outro. Condena atos de corrupção
sistemática do Estado e de seus funcionários e desonera a iniciativa privada, desforizando
o primeiro e euforizando o segundo.
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Resumo:
A pesquisa que se enseja busca analisar como memória e história se entrelaçam, produzindo pela
heterogeneidade discursiva, efeitos de sentido e como os discursos das religiões de matriz
africana resistem ao silenciamento e como esses discursos refletem historicamente no ritual do
Bumba meu boi, produzindo (que) sentidos(?). Para tanto, recorro à Análise do discurso de linha
francesa (AD), nas pesquisas de Orlandi, Pêcheux e Indursky, o aporte teórico necessário para
proceder as análises do corpus, trabalhando as categorias de análise: interdiscurso, memória e
silenciamento. Procedidas as análises, percebemos que muitas das memórias presentes nas
toadas remontavam ao tempo das grandes navegações e batalhas dos portugueses na África, e
que as religiões católica e de matriz africana se toleravam, embora existisse a tentativa de
silenciamento de uma (católica) em relação à outra (matriz africana).

Apresentação
O Bumba meu boi (doravante BMB) se caracteriza por ser uma manifestação
multicultural que agrega saberes europeus, africanos e ameríndios. Tais saberes
interligam as três raças que compõem a população do Estado do Maranhão, os brancos
que aportaram em São Luís, vindos de Portugal, os negros que chegaram
concomitantemente trazidos e escravizados pelos portugueses para trabalhar nas
fazendas, na produção agropecuária e manutenção das outras produções de seus senhores
e, por fim, os índios, que habitavam a ilha de Upaon-Açu, hoje conhecida pelo nome de
São Luís, nome dado em homenagem a Luís XIII, Rei da França.
Existe praticamente em todo território nacional variações do BMB, tópico que já
abordei em outros trabalhos e que podem ser consultados como complemento a este.
Diferente dos outros estados da federação, no Maranhão, o BMB foi dividido em
categorias que buscaram organizar, de uma certa forma, a diversidade cultural do BMB,
assim, convencionou-se chamar estas categorias de Sotaque. Os principais sotaques do

BMB do Maranhão são: Matraca (ilha), Baixada (zabumba), Guimarães (tocado na
Zabumba ou simplesmente, Zabumba), Costa de mão e Orquestra.
Cada uma destas categorias apresenta peculiaridades, no tocante ao ritmo,
instrumentos, indumentária, elementos da brincadeira e etc.. As apresentações acontecem
no mês de junho, seguindo o ciclo junino, diferente da maioria dos outros grupos de BMB
do Brasil, que seguem o ciclo natalino.
No IPHAN1, o BMB foi registrado como patrimônio cultural do Brasil, ao todo
existem três categorias, que são: Celebrações, Formas de expressão e Lugares. O BMB
do Maranhão está na categoria Celebrações, ao lado de manifestações como o Círio de
Nossa Senhora de Nazaré, Festa de Sant´Ana de Caicó/RN, Festa do Divino Espirito
Santo de Pirenópolis/GO, Ritual Yaokwa do povo indígena Enawene Nawe, Festa do
Divino de Paraty e Festa do Senhor Bom Jesus do Bonfim. Ao ser registrado como
Complexo Cultural Bumba meu Boi do Maranhão, a maior expressão cultural do Estado,
demonstrava todo o seu multiculturalismo, além das manifestações do BMB em si, existe
uma forte ligação com a religiosidade tanto da igreja Católica e das religiões de matriz
africana como o Tambor de Mina e o Terecô.
Esta estreita ligação fez com que a religiosidade fosse muito notada nas letras,
indumentárias e no próprio fazer do folguedo como nas preparações prévias, no decorrer
da temporada e no encerramento isso fica evidente com as celebrações da benção ou
batizado dos bois que são feitas tanto em igrejas como em terreiros de religiões de matriz
africana.
Fruto desta ligação podemos citar a crença do Rei Sebastião, rei de Portugal, mas
morreu em batalha no Marrocos combatendo os mouros. Sobre isso, Ferretti (2016, p.
262) comenta o fato assim: “o sebastianismo foi trazido pelos portugueses, sendo
registrado em várias épocas e locais, relacionando-se principalmente ao culto a El Rei
Dom Sebastião, que não teria morrido na guerra contra os mouros no Marrocos, mas teria
se “encantado”, notam-se relatos desta devoção, além do Maranhão, no estado do Pará.
O autor ainda descreve a lenda do Rei Sebastião e outras divindades da seguinte
forma:
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No Maranhão, circulam várias narrativas relacionadas a este mito como a do
Navio encantado de Dom Sebastião, que é visto pelos viajantes no local
conhecido como Boqueirão, no Golfão Maranhense. Há também a lenda do
Navio encantado de Dom João, que era visto pelos frequentadores do antigo
Terreiro do Egito no local próximo ao porto do Itaqui em São Luís.
(FERRETTI, 2016, p. 270)

Tanto esta região do Golfão do Maranhão como outras regiões do litoral
maranhense, seriam moradas de entidades como da Princesa Iná, filha do Rei Sebastião e
do próprio Rei e sua corte. Não se pode pensar que o tema religiosidade no BMB se exaure
nesta questão, pois, muitas outras surgem e servirão de pano de fundo para pesquisas em
diversas áreas.
A pesquisa que se enseja busca analisar como memória e história se entrelaçam,
produzindo pela heterogeneidade discursiva, efeitos de sentido e como os discursos das
religiões de matriz africana resistem ao silenciamento e como esses discursos refletem
historicamente no ritual do Bumba meu boi, produzindo (que) sentidos? Para tanto, me
valho da análise de discurso de linha francesa (AD), me apoiando, principalmente, nas
pesquisas de Pêcheux (2015), Indursky (2011) e Orlandi (2007, 2008 e 2012), no tocante
a teoria da AD, mais especificamente, interdiscurso, memória e silenciamento. O corpus
de pesquisa foi selecionado, levando em consideração pesquisas anteriores com o objeto,
no caso o Bumba meu boi do Maranhão e por este tema está diretamente ligado com o
meu projeto de pesquisa de doutorado. As análises serão feitas por meio das análises de
toadas de bumba meu boi, que foram escolhidas levando em consideração o sotaque, no
caso o de Matraca, e a ligação com o tema da pesquisa, a religiosidade no BMB, mais
especificamente, a lenda do Rei Sebastião, o Touro Negro encantado, que vagueia na ilha
dos Lençóis.
O trabalho está seccionado da seguinte forma: a apresentação, em seguida o
tópico, memória, interdiscurso e silenciamentos, em seguida, as análises, e por fim as
considerações finais.

Memória, Interdiscurso e Silenciamento
Nesta seção, apresentaremos algumas categorias de análise da AD bem
condensados, tomando-os de base para o gesto analítico. Iniciaremos este percurso

falando da relação estreita que existe entre memória e interdiscurso. Estes conceitos foram
desenvolvidos por Pêcheux, no caso do interdiscurso, em Semântica e discurso (2009
[1975]) e memória, pelo mesmo autor em O papel da memória (2015).
Para interdiscurso o autor propôs:
chamar de interdiscurso a esse “todo complexo com dominante” das formações
discursivas, esclarecendo que também ele é submetido à lei de desigualdadecontradição-subordinação que, como dissemos, caracteriza o conjunto
complexo das formações ideológicas. (PÊCHEUX, 2009 [1975], p. 149)

Ao retomar a citação, observamos que o autor faz referência às formações
discursivas, que por sua vez, reúnem uma determinada quantidade de dizeres possíveis.
As FDs, diferentemente do que se possa pensar, não se fecham dentro de si mesmas, elas
fazem parte de cadeias de FDs que se relacionam entre si, onde uma delas é a dominante.
Para Indursky (2011, p. 86), “é da natureza do interdiscurso: reunir todos os
sentidos produzidos por vozes anônimas, já esquecidas”, isso nos faz pensar perceber que
algo fala sempre antes. Este pensamento reforça o caráter saturado que tem o
interdiscurso, já que tudo sempre foi dito e esquecido e recuperado por meio dele
(interdiscurso), tornando-o num grande arquivo que abriga todos os dizeres, de todas as
FDs.
Em contraste com o exposto, apresentamos o entendimento de memória
discursiva, que se assemelha ao interdiscurso. Podemos dizer que diferente do
interdiscurso que é um grande arquivo que detém todos os dizeres já ditos, e por isso é
saturado, a memória é lacunar, e por estar filiada a determinadas FDs, ela se torna, assim,
esburacada.
Apresentaremos o conceito de memória apresentado por Pêcheux (2015. p. 46),
nele o autor propõe que:
A memória discursiva seria aquilo que, face a um texto que surge como
acontecimento a ler, vem estabelecer os “implícitos” (quer dizer, mais
tecnicamente, os pré-construídos, elementos citados e relatados, discursostransversos, etc.) de que sua leitura necessita: a condição do legível em relação
ao próprio legível.

Esta memória que é citada pelo autor e que “vem estabelecer implícitos”, precisa
estar vinculada a uma FD, já que ela ocorre “face a um texto” e esse texto está

ideologicamente afetado e dominado por um determinado discurso que é oriundo de uma
determinada FD, sendo assim, isso nos faz pensar que a memória não consegue
estabelecer todos os ditos, pelo contrário, ela só consegue recuperar por meio de
implícitos, aqueles [discursos] autorizados pela FD. Sobre isso, Indursky (2011, p. 8687) explica que:
se a memória discursiva diz respeito à existência histórica do enunciado no
seio das práticas discursivas reguladas pelos aparelhos ideológicos, isto
significa que ela diz respeito a enunciados que se inscrevem nas FD, no interior
das quais ela recebe o sentido

Deste modo, se a memória diz respeito a enunciados que estão afetados por uma
FD, isso quer dizer que ela só tem acesso a determinados sentidos, o que a difere do
interdiscurso, que tem acesso a todos e não está ligado diretamente a uma FD.
Para finalizar, trazemos a diferenciação feita por Indursky (2011, p. 87-88) em
que a autora explica que “a memória discursiva é regionalizada, circunscrita ao que pode
ser dito em uma FD”, em contrapartida, o interdiscurso “abarca a memória discursiva
referente ao complexo de todas as FD”, explicando que a memória que o interdiscurso
abarca é uma memória totalizante, plena e saturada.
Por fim, abordaremos o silenciamento, conceito desenvolvido por Orlandi. A
autora aborda o tema em alguns de seus livros como Terra a vista, As formas do silêncio
e Discurso e texto – formulação e circulação de sentidos.
É importante salientar que a autora formula sua concepção de silêncio no livro
Terra a vista, e para ela o silenciamento “é um processo de contenção de sentidos e de
asfixia do sujeito porque é um modo de não permitir que o sujeito circule pelas diferentes
formações discursivas, pelo seu jogo”. (ORLANDI, 2008, p. 60). A autora complementa
explicando que o processo de silenciamento, de uma forma apaga sentidos, mas de outro
promove a resistência, o sujeito que é silenciado, busca outras formas de simbolizar.
Para entendermos como isso ocorre, classificaremos as formas de silenciamento
como propôs Orlandi (2008), em que ela tipifica o silêncio de três formas, a saber: a)
silêncio fundador; b) silêncio constitutivo e c) silêncio local.
Em poucas palavras podemos dizer que o silêncio fundador pode ser definido
como aquele que é necessário aos sentidos entre uma palavra e outra, ou como explica

Orlandi (2008, p. 59), “o silêncio fundador não recorta: ele significa em si”. Já o silêncio
constitutivo “indica que para dizer é preciso não dizer, em outras palavras, todo dizer
apaga necessariamente outras palavras” ou que termina produzindo um silenciamento
sobre os outros sentidos, já que nesta alternância, ao enunciar, um sujeito necessariamente
cala outro. Por fim, o silencio local, ou censura, que nos leva logo a pensar na interdição
de dizeres, não porque não possam existir, mas porque, naquela determinada situação,
estão proibidos de serem enunciados.
Este pequeno recorte das categorias de análises nos ajudarão no tratamento do
corpus discurso, propiciando que se articule linguística, materialismo e teoria do discurso,
para que se possa desenvolver uma análise discursiva minimamente estruturada. A seguir
passaremos a análise do corpus em si.

História, Memória e Religiosidade no Bumba Meu Boi Do Maranhão
REIS NA ENCANTARIA
Salve os terreiros que o pai Oxalá mandou
Turquia, Casa das Minas e a Casa de Nagô
Viva Deus, viva as rainhas
E os reis da encantaria
Rei Badé, Rei Verequete
O rei da Alexandria
Rei Guajá, Rei Surrupira
Rei Dom Luís, Rei Dom João
Rei dos feiticeiros, dos exus e Rei Leão
Rei Oxossi, Rei Xangô
Rei Camundá, Rei Xapanã
Rei Barão, Rei de Guaré
Protejam o Boi do Maracanã
Rei da Bandeira, o rei da maresia
Rei de Itabaiana, salve o rei da Bahia
E os reis que eu não falei em verso, falo do meu coração
Salve o rei dos índios, salve o Rei Sebastião.
Toada “Reis da Encantaria”
Humberto Mendes - Bumba-meu-boi de Maracanã
São Luís/MA

Remontando às condições de produção, pensamos a lenda do Rei Sebastião como
um discurso que circula, ainda, na sociedade maranhense, talvez com menos intensidade
como há alguns anos. Os brincantes, em nossos dias, vivem e sofrem influência dessas

lendas, pois vivem esse ambiente de sincretismo religioso em que se misturam os ritos,
discursos e heterogeneidade discursiva que é o BMB do Maranhão.
As danças, músicas e a celebração em si, se fazem presentes no dia a dia dos
maranhenses, e isso se intensifica no período das festas juninas, onde as pessoas vão
render louvores a São Pedro, São João e São Marçal.
Na primeira Sequência discursiva (SD) que iremos analisar, traremos uma toada
do Bumba meu boi de João Paulo, bairro tradicional de São Luís que abriga as
brincadeiras de Bumba Boi há mais de 60 anos. Na SD1, a toada diz:
A lenda do Rei Sebastião na Ilha/Envolve mistérios, crendice e
assombração/Touro negro encantado/Sexta santa e lua cheia /Depois da
meia-noite, no morro de areia ele vagueia/Quem tiver coragem/De vencer o
barbatão/ Desencanta Lençóis e vai abaixo/A ilha do Maranhão. (grifos meus)

Na SD1 traz em seu bojo dizeres que mostram a estreita relação que existe entre
a igreja católica e as religiões de matriz africana, nela quando o sujeito enuncia “Sexta
santa e lua cheia /Depois da meia-noite, no morro de areia ele vagueia”, nota-se que no
verso “Sexta Santa e lua cheia”, retomamos uma memória bíblica, a de que na Sexta-feira
Santa foi o dia em que Jesus foi morto pelos soldados romanos a mando dos seus
inquisidores, ressuscitando no dia seguinte, com isso tem-se um resgate desta memória
bíblica de que coloca Dom Sebastião no mesmo patamar de Jesus Cristo, ascendendo-o a
posição de salvador, dando indícios do cumprimento da profecia messiânica.
Em contrapartida, observamos que a expressão “Depois da meia-noite, no morro
de areia ele vagueia”, faz emergir a memória dos ritos de pajelança; nestes ritos as
oferendas e outros ritos são executados depois da meia noite, que seria o momento em
que o Touro Negro tomaria a sua forma animal, encantado no que eles chamam de Boi
Turino, como mencionado por Ferretti (2016). Esta memória leva a outra lenda, também
muito conhecida no Maranhão, a lenda de que se alguém conseguir furar a estrela na testa
do Touro Negro com uma lança, o Maranhão se afunda, começando pela ilha de São Luís.
Orlandi (2012), nos fala que o que garante a circulação dos boatos e os mantém
vivos é o anonimato, que aqui se pode ver, discursivamente, materializado nas lendas.
Como ninguém sabe quem enunciou, isso ganha um efeito de verdade, fazendo com que
ele circule livremente na sociedade maranhense, constituindo, assim, o imaginário, lendas

e “causos” maranhenses, tendo sido aceito como verdade por grande parte dos
maranhenses por muitos anos.
Essa relação estreita da lenda do Rei Sebastião é tema recorrente nas toadas de
BMB no Maranhão em uma delas, a mais famosa, ele é citado como podemos ver na SD2
abaixo e em outra toada, na SD3:
Maranhão, meu tesouro, meu torrão/Fiz essa toada, pra ti Maranhão/Terra do
babaçu que a natureza cultiva/Esta palmeira nativa/Que me dá inspiração/Na
Praia dos Lençóis/Tem um touro encantado/E o reinado/Do Rei
Sebastião/Sereia canta na proa; na mata o guriatã/Terra da pironga doce/E
tem a gostosa pitomba otã//E todo ano, a grande festa da juçara/No mês de
outubro, no Maracanã/No mês de junho tem o Bumba-meu-boi/Que é festejado
em louvor a São João/O amo canta e balança o maracá/A matraca e o pandeiro
é que faz tremer o chão/Esta herança foi deixada por nossos avós/Hoje
cultivada por nós/Pra compor tua história Maranhão

Na toada o Maranhão é abordado como terra do Rei Sebastião, ou seja, morada e
reino desta entidade que está ligado com outras memórias, como a da Sereia. Na
pajelança, as sereias seriam também figuras encantadas, como a Menina da Ponta da
Areia, que é outra entidade que habita a praia da Ponta d’Areia, que fica na ilha de São
Luís. Não se sabe como essas memórias chegaram ao BMB, mas estão presentes no
imaginário maranhense.
Por fim, trago outra toada que faz alusão ao Rei Sebastião, que faz referência ao
Touro Negro e seu habitat, e ainda resgata outras memórias. A SD3 é a toada do Vereiro
Grande de autoria de Humberto de Maracanã e seque assim:
Êh veleiro grande cuidado com a pedra de Taculumi/Êh veleiro grande
cuidado com a pedra de Taculumi/E touro negro anda sobre a
maresia/Banzeiro grande eu sempre canto pra ti/Morro branco de areia na
praia do Carimã/De lá avistei a sereia na baia de Cumã/ Êh boi!

Na toada do Veleiro Grande, algumas memórias de celebrações religiosas
africanas são percebidas, e se misturam a outras memórias, como a das grandes
navegações, em que as caravelas portuguesas cruzavam os mares em busca de especiarias
e novas terras para a Coroa Portuguesa. Aqui, o Veleiro Grande é avisado com relação à
Pedra de Itacolumi ou Taculumi como é descrito no corpus. Este trecho resgata a memória

do tempo das grandes navegações e do périplo do Cabo da Boa Esperança, que era uma
parte que fica ao sul da África em que muitos navios naufragaram.
Mais à frente, o verso “E touro negro anda sobre a maresia”, retoma a memória
bíblica de Jesus Cristo, que fala que ele andava sobre as águas. Este trecho da toada
demonstra como a figura do Jesus Cristo salvador e o do Dom Sebastião, o Touro Negro,
se sobrepõem, os dois são simbolizados como tendo poderes excepcionais que desafiam
as leis da física, e são vistos como salvadores de seus povos, o Jesus, filho de Deus,
entregou a sua vida por todos na terra, e semelhante a este acontecimento bíblico, Dom
Sebastião se entregou na batalha no Marrocos e é aguardado como salvador de seu povo.
Ao final deste percurso, se observou que há uma tentativa de silenciamento das
tradições, costumes e memória das religiões de matriz africanas, e por conseguinte, uma
resistência por parte delas. A igreja Católica ainda é hegemonicamente mais presente nas
letras das toadas e nos ritos do BMB. O que se percebe das religiões de matriz africana,
é uma tentativa de emergir suas raízes, e isso se faz de várias formas, quer seja por meio
do sincretismo religioso, quer seja pela mescla dos ritos de batizado/benção dos bois no
período junino ou até mesmo nas indumentárias dos brincantes. Não há censura em si,
mas há um silenciamento em que ambas as religiões se toleram; são duas FDs que
antagônicas que encontram no brinquedo do Maranhão, a forma de conviverem
“harmoniosamente” e comporem a memória deste Estado que transborda Cultura Popular.

Considerações Finais
Este recorte da Tese de doutorado que ainda está em curso, apresenta aspectos
discursivos da religiosidade no Bumba meu Boi do Maranhão, estes por sua vez, foram
analisados levando em consideração as categorias de análise memória, interdiscurso e
silencialentos.
Percebemos que nas histórias envolvendo o Rei Sebastião, algumas memórias são
portuguesas e outras africanas, que se entrelaçam e, de uma certa forma, dialogam e se
toleram no complexo cultural que é o BMB do Maranhão.
Como efeito de final, concluímos, por agora, que as memórias presentes nas
toadas analisadas não dizem somente a respeito das culturas portuguesas, africanas e
indígenas, há outras memórias que são estão presentes como as sereias que são da

mitologia grega, acreditamos que a tese no doutorado aprofundaremos esta questão e
traremos outras memórias fruto das análises no corpus.
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Resumo:
Compreender os caminhos da recepção da análise do discurso no Brasil e os seus deslocamentos
epistemológicos torna-se uma tarefa, às vezes, bastante complexa dadas as diferentes vertentes e
correntes discursivas brasileiras que, atualmente, se desenvolvem em nosso espaço de pesquisa,
todavia, é necessária, pois, configura-se como uma geografia particular e heterogênea de estudos
(sobre o) do discurso. É preciso, pois, observar a construção de nossa história discursiva, sem,
contudo, negar as influências estrangeiras, sobretudo a francesa, fonte de inúmeras reflexões que
nos constituem teoricamente enquanto pesquisadores. Nesse sentido, este ensaio tem como
objetivo apresentar de maneira introdutória alguns caminhos da recepção da AD no Brasil, além
de observar a sua própria prática científica – por meio de acontecimentos metadiscursivos –
promovida por diferentes teorias brasileiras de discurso (BARONAS, 2015). Tais reflexões fazem
parte de nosso trabalho de doutoramento, com o apoio da FAPESP, intitulado “Por uma ciência
da linguagem no/do Brasil: percursos e irrupções teóricas”.
Palavras-chave: Análise do discurso; recepção brasileira; teorias brasileiras de discurso.

Introdução
O que é a análise do discurso? Qual é a sua herança no contexto brasileiro? É,
pois, algumas dessas questões que queremos tratar neste breve ensaio. É possível
pensarmos que a problemática de nossa investigação está pautada em torno dos percursos
históricos dos estudos discursivos em nosso país. Assim, quando buscamos descrever a
história trilhada por essa disciplina, é muito difícil descrevermos alguns dos escritos
fundadores: não existem equivalentes como no caso de Newton; Pasteur, Durkheim,
Freud, ou mesmo de Saussure, ou seja, personalidades cujo papel fundador é reconhecido
pelo conjunto da comunidade científica na qual eles se inscrevem. Trata-se de um espaço
de pesquisa bastante amplo e que não se pode reportar a um único lugar de emergência
preciso. Frequentemente atribui-se um papel fundador a pensadores como E. Goffman,
L. Wittgenstein, M. Foucault, A.-J. Greimas, M. Bakhtin ou M. Pêcheux. Eles
desempenharam inegavelmente um papel importante, mas a contribuição de cada um não
concerne mais do que uma pequena parte desse imenso campo. Cada um desses
1
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pesquisadores produziu um pequeno recorte do imenso campo do discurso sob outro
nome, um território que recobre pequenos espaços dos atuais estudos discursivos.
Em virtude disso, é preciso refletir sobre as condições históricas e epistemológicas
que possibilitaram as diferentes irrupções dos estudos discursivos em nosso país a partir
de sua emergência no contexto francês, à época de 1969, procurando compreender a sua
emergência no cenário brasileiro como um campo de estudos do discurso.
A França foi um dos principais lugares de desenvolvimento da análise do discurso
(AD) ou o espaço em que, pela primeira vez, esse campo do saber foi definido sob esse
nome como um empreendimento intelectual ao mesmo tempo teórico e metodológico
apoiando-se sobre o estruturalismo numa relação polêmica2. Se 1966 é o grande ano do
estruturalismo3, o da análise do discurso é 1969 quando a revista de linguística Langages
dedica um número especial (o número 13) a um domínio novo chamado “análise do
discurso”. No mesmo ano, M. Pêcheux publica um livro intitulado Análise Automática
do Discurso e M. Foucault A Arqueologia do Saber, obras que, cada um a seu turno,
colocam o discurso no centro de sua reflexão.
Em seus princípios, Pêcheux retoma algumas ideias defendidas por Louis
Althusser e Jacques Lacan; já Foucault, por outro lado, não se insere como analista do
discurso e suas contribuições são difíceis de mensurar, mesmo não sendo o fundador de
uma escola francesa de AD, o filósofo francês não cessou em trazer a noção de discurso.
Ambos trouxeram características peculiares a essa disciplina de estudos, perguntando-se
sobre os diferentes lugares institucionais das práticas discursiva (abordado por Foucault)
e a questão da subjetividade (em Pêcheux), concebida como um efeito do discurso
(ANGERMULLER, 2016).
Desse modo, Michel Pêcheux figura entre os primeiros a pensar essa mudança de
pensamento no campo da Linguística. Em suas considerações teóricas, o autor tinha como
objetivo abrir uma fissura teórica e científica no campo das ciências sociais e, em especial,
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na psicologia social. Centralmente, ele contesta que possa batizar de ciências as
disciplinas que, sob o acobertamento do sujeito psicológico, ignoram, ou não querem
saber, de sua relação com a política ao se paramentarem com atributos da cientificidade
emprestados da estatística e da linguística. Em sua Análise Automática do Discurso
(AAD69), conduziu pela primeira vez um objeto radicalmente novo: o discurso. Esta
primeira “máquina discursiva”, a seu ver, desempenhava o papel do momento quase
mítico da fundação e também como protótipo, remodelado sem cessar, criticado,
corrigido, finalmente abandonado, mas sempre presente. A AAD é um livro original que
chocou, lançando, a sua maneira, questões fundamentais sobre os textos, a leitura, o
sentido num momento pós-estruturalista. Paul Henry e Michel Plon, amigos do filósofo
francês, contam como nasceu o projeto de construir uma máquina “que seria uma espécie
de máquina de guerra, uma versão moderna do cavalo de Tróia destinado a ser introduzido
nas ciências sociais para aí produzir uma reviravolta” (MALDIDIER, 2003, p. 19). O
dispositivo da AD como um instrumento científico é o primeiro modelo de uma máquina
de ler que busca literalmente a leitura da subjetividade.
A produção teórico-analítica da análise do discurso na década de sessenta, na
França, voltava-se, inicialmente, para os confrontos produzidos no campo da política, em
um momento conturbado da história, marcado por sucessivas revoluções (consolidação
do Partido Comunista Francês, lutas promovidas pelos estudantes – o famoso Maio de
68, independência das colônias francesas). Entretanto, é nos anos oitenta que vemos o
ápice das revisões teóricas fundamentais da AD de orientação francesa (ou ADF). Duras
críticas ao projeto de Pêcheux foram tecidas após a sua morte em 1983 e seu grupo, que
estivera ao seu lado desde os trabalhos da AAD 69, esfacelou-se. A crise do
estruturalismo e do marxismo fora responsável por uma desconstrução teórica de alguns
dos principais pensadores do momento (Althusser, Pêcheux, Foucault) trazendo para o
cenário uma “gramaticalização” dos estudos sobre o discurso, isto é, despolitizando (ou
desmarxizando) toda a influência que a ADF, à sua época de ouro – das “três épocas”,
segundo Pêcheux (2014) – tinha sobre o campo político visando novos ares como a
relação da língua com a história, por exemplo (COURTINE, 1999, p. 12).
Assim, sob esse pano de fundo de grandes refacções, víamos uma desconstrução
domesticada (MALDIDIER, 2003) em que a França, em se tratando da análise do

discurso, buscava reinventar, despregando-se de textos escritos essencialmente políticos
– à época da “aventura teórica” – e fomentando novas discussões, superando, sobretudo
as “épocas” de M. Pêcheux4. Já em relação ao Brasil, podemos pensar em um cenário
completamente diferente de produção discursiva e recepção dos textos em AD. Trata-se,
pois, de ressaltar grandes diferenças históricas e temporais: enquanto formulavam-se
revisões no projeto de Pêcheux na França, superando-o teoricamente e dissolvendo as
discussões no campo das ciências sociais, a análise do discurso pecheuxtiana5 encontrou
um solo bastante fértil e propício no Brasil, coincidindo com o início da “abertura
política” dos anos oitenta. O distanciamento provocou uma disparidade teórica entre
ambos espaços de pesquisa, desenvolvendo em solo brasílico um campo peculiar de
(re)leituras, já que a recepção e as traduções dos textos de Pêcheux não seguiram a
cronologia francesa de publicação e, dessa forma, as diferentes “épocas” e suas sucessivas
reconfigurações teóricas, foram lidas a partir de ordens diferentes determinando o modo
de circulação da sua teoria. A partir disso, não podemos deixar de trazer como exemplo
o próprio texto do precursor e inspirador da ADF, M. Pêcheux, intitulado Análise de
discurso: três épocas – escrito em 1983 na França – contudo, publicado no Brasil apenas
em 1995.
Ademais, devido a nossa tradição de estudos linguísticos, baseada sobretudo nos
trabalhos de cunho estruturalista norte-americano e gerativista, graças às influências de
Mattoso Câmara e de sua formação, a recepção da ADF no Brasil soou diferentemente,
possibilitando que narrativas outras, a partir de outros objetos de análise fossem possíveis.
Sob esse prisma é que encontramos outra particularidade da AD do Brasil diante da
francesa: temos uma diversidade de corpora bastante significativa, baseada numa
heterogeneidade de gêneros discursivos que passam desde os discursos institucionais até
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No mesmo período, havia outros estudiosos que estavam preocupados em analisar o discurso e tal
simplificação é apenas tomada metonimicamente. Entre os estudiosos do momento, destacamos: Barthes,
Todorov, Kristeva, Greimas e outros. A seu modo, cada autor pensou a “análise do discurso” de maneira
bastante diferente.
5
O próprio nomear – análise do discurso pecheutiana – corrobora, numa outra história, os caminhos outros
e as irrupções teóricas outras desenvolvidos no Brasil. Trata-se, a nosso ver, de uma vertente de trabalho
voltada às questões do materialismo histórico e que possibilitaram que teorias brasileiras do discurso – tais
como a teoria do silêncio, de Eni Orlandi (2007), por exemplo – surgissem e reconfigurassem o cenário
heterogêneo e plural do campo de estudos do discurso brasileiro.

os do cotidiano, tais como o literário e o humorístico; já em relação à França, o discurso
político escrito foi predominante nas análises e no projeto epistemológico pecheuxtiano.
Durante algum tempo, a análise do discurso foi alvo de represálias justamente
porque sua gênese estava ligada ao contexto político e nem tudo, diante dessas condições
opressoras, poderia ser dito. As suas ideias, na sua emergência, enquanto um pensamento
revolucionário, eram apresentadas “timidamente” aos pesquisadores brasileiros
coincidindo com a sua implantação no cenário universitário. Podemos dizer que seus
desdobramentos surgem imersos à uma disciplina de entremeio (ORLANDI, 1999),
reconfigurando a maneira de se reportar à língua a partir de certos posicionamentos
ideológicos, históricos e sociais. Embora a sua história inicial também figure no discurso
político, a AD do Brasil (AD brasileira) assumiu características particulares, sendo
desenvolvida em diferentes contextos acadêmicos e por diferentes grupos de
pesquisadores que se ligavam às distintas formas de representar o seu objeto
observacional. Dado esse caráter heterogêneo de fundação/recepção/institucionalização
brasileiro é que possibilitou observar a análise do discurso por meio de outros olhares,
isto é, por meio de suas diferentes narrativas que compõem todo o seu acontecimento na
história brasileira.
Com efeito, podemos afirmar que a AD brasileira é, na verdade, Análises de
Discursos, no plural, dada a diversidade de perspectivas e/ou vertentes que aqui se
desenvolveram após os anos oitenta: AD francesa – ou também conhecida como AD
pecheuxtiana; ACD – Análise Crítica do Discurso; ADD – Análise Dialógica do
Discurso; as teorias enunciativas – a partir de Benveniste aos contemporâneos e as
diferentes versões das semióticas, a francesa, a inglesa, a norte-americana e a russa. É
dessa forma que podemos pensar que não haveria um único fundador dessa Teoria das
Ideologias – ou análise do discurso – mas que sua paternidade, de certo modo, seria
atribuída às múltiplas figuras que retrataram, direta ou indiretamente, os pressupostos
teóricos em torno da noção de discurso, isto é, temos, assim, diferentes inspiradores que
contribuíram, a seu modo, com o desenvolvimento do projeto epistemológico da análise
do discurso.
É dessa herança, sobretudo a da tradição francesa, que os pesquisadores e
estudiosos brasileiros buscaram referências para os estudos discursivos no Brasil

propondo novas ideias com o jeito antropofágico brasileiro, transformando e ampliando
os seus conceitos. A partir dos anos noventa, vemos uma preocupação dos autores
brasileiros em propor novas teorias de discursos diante de um conjunto de materiais
disponíveis.
O processo de disciplinarização da análise do discurso nas instituições alcançou
um significativo aumento a partir da década de 1980 por meio da implementação da
carreira na pós-graduação, haja vista que a palavra “discurso” e as suas expressões
variáveis “análise do/de discurso” ou “teorias do discurso” em nosso país não
representaram uma ligação forte a um determinado pensamento teórico como
desenvolvido na França.
No caso brasileiro, o desenvolvimento da análise do discurso não se restringiu
apenas ao discurso político, graças à heterogeneidade do objeto observacional, pôde-se
criar objetos teóricos bastante diferentes. Assim, a AD brasileira tem adquirido
características peculiares e se expandido, se mostrando exatamente pela sua
heterogeneidade, composto pela multiplicidade de memórias, de olhares dentro de um
campo (inter)discursivo. É chegado o momento de compreender e observar a história
desses conceitos, considerando toda a sua tradição francesa, mas reverberando, pois, as
características que os definem como constructos teóricos dos trópicos.
Nos caminhos da história: análise do discurso brasileira
Durante muito tempo, a linguística no Brasil desenvolveu-se, basicamente, a partir
das reflexões empreendidas de modelos teóricos europeus e norte americanos, cujo
objetivo era eleger (ou importar?) uma certa visão sobre a língua e aplicá-la sobre os
dados em português. Atualmente, a nossa linguística – linguística do Brasil – mais madura
e estabelecida, talvez, conta com modelos próprios que tomam a linguagem como objeto
de sua reflexão. Não se trata, pois, de ressaltar uma ou outra teoria, considerando seus
pontos positivos ou negativos, mas, em especial de reconhecer que pesquisadores
brasileiros beberam da fonte estrangeira, adaptando e aproveitando da melhor maneira o
que havia de bom.
Uma primeira versão desses estudos discursivos à moda brasileira é apresentada
por Baronas (2015) na obra Estudos discursivos à brasileira: uma introdução. Trata-se

de uma coletânea de artigos, de diferentes correntes de estudos do discurso e de diferentes
autores/pesquisadores brasileiros, que abordam o cenário atual de nosso país acerca dos
desenvolvimentos desse campo discursivo6 e, sobretudo, da análise do discurso. O
linguista brasileiro começa apresentando uma audaciosa, porém interessante e pertinente
hipótese de trabalho: “há no Brasil não somente teorias próprias do idioma, conforme já
enfatizado por diversos estudiosos, mas também teorias brasílicas de discurso”
(BARONAS, 2015, p. 16). Sob esse prisma, ele afirma que importantes pesquisadores
brasileiros já propuseram a elaboração de teorias brasileiras de linguagem.
Como forma de elucidar tal afirmação, o linguista brasileiro faz referência a um
artigo, cujo título é Uma teoria brasileira do idioma, publicado na Edição 78 da Revista
Língua Portuguesa por Marcelo Módulo e Henrique Braga (2012). Os autores mostram
algumas das teorias linguísticas desenvolvidas por estudiosos brasileiros em nossa
geografia nos últimos anos, destacam, por exemplo, a Gramática construtural da língua
portuguesa, de Back e Mattos (1972); a Sociolinguística paramétrica de Tarallo e Kato
(1989); e a abordagem multissistêmica de Ataliba Teixeira de Castilho (2010). A
discussão no artigo centra-se numa breve exposição da teoria proposta por Ataliba de
Castilho: Módulo e Braga mobilizam o item lexical “contra” para mostrar alguns dos
problemas que a teoria de Castilho tenta elucidar,
[...] Quais traços semânticos esse vocábulo pode comportar? Como esses traços
foram agrupados (lexicalizados) nessa palavra? Qual o comportamento desse
termo na estrutura sintática de uma frase? Como os falantes usam essa palavra
na interação com outros indivíduos? Uma análise multissistêmica pressupõe
essa multiplicidade de questões sobre um mesmo fenômeno linguístico
(MÓDULO; BRAGA, 2012, p. 26-27).

Sob tais contribuições, Baronas (2015), como forma de ratificar a sua hipótese,
também mobiliza uma fala intitulada A fábrica de ideias linguísticas do Professor Salum,
o pinheiro e o lago do professor Rodolfo Ilari (Unicamp), proferida na Universidade de
São Paulo durante a realização do 61o Seminário do GEL, em julho de 2013. A
conferência realizada pelo professor Ilari teve como objetivo mostrar o conjunto de textos

Para tal noção, consideramos as reflexões de Dominique Maingueneau (1997) em que o toma como “um
conjunto de formações discursivas que se encontram em concorrência, delimitando-se reciprocamente em
uma região determinada do universo discursivo” (p. 34).
6

manuscritos pelo Prof. Salum, produzidos em meados dos anos sessenta, cujas ideias
refletiam sobre uma Abordagem linguístico-retórica dos textos, ou mais popularmente, a
Teoria dos Garfos7 criada pelo professor Isaac Nicolau Salum. Diante de tais situações
destacadas, podemos afirmar que há uma “existência não só de uma linguística no Brasil,
mas também de uma linguística do Brasil” (BARONAS, 2015, p. 16) graças à diversidade
de vertentes que aqui se configuram e da forma como o discurso é empregado nas suas
diferentes materialidades.
Expandindo tais características brasílicas para área do discurso, por exemplo,
vemos constantes reformulações e proposições teóricas que podem ser pensadas à moda
brasileira, tais como a Semiótica da canção proposta por Luiz Tatit (2007); a Teoria do
silêncio de Eni Orlandi (2007), a Semântica do acontecimento proposta por Eduardo
Guimarães (2005); a Teoria dos estereótipos básicos e opostos (2010) de Sírio Possenti,
entre outras. Tais teorias, apesar de tomarem o discurso como objeto de observação, cada
uma delas constrói o seu objeto teórico de maneira bem diferente.
Nesse sentido, Baronas (2015) defende a ideia de que há uma ciência brasileira de
língua(gem) voltada aos estudos discursivos. Ao fazer referência a uma ciência, o autor
não objetiva negar o seu caráter universal, mas apenas dá destaque à singularidade das
ciências – organizadas pelas diferentes teorias de discurso – elaboradas e desenvolvidas
por autores e pesquisadores brasileiros no âmbito da linguagem8.
Além disso, vemos no prefácio de sua obra uma apresentação sugestiva do campo
dos estudos discursivos no Brasil delineada pela pesquisadora Diana Luz Pessoa de
Barros, uma reconhecida semioticista brasileira. A nosso ver, tal diálogo corrobora com
as afirmações do autor acerca da composição desse campo – heterogêneo – no Brasil, cuja
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A teoria, bastante pertinente para à época e ainda, muito pouco explorada, talvez, tem como função
compreender as relações de sentido promovidas entre os diferentes níveis de um texto. Ou seja, é uma teoria
que busca entender o funcionamento da “inteligência linguística do texto”, em especial, o literário
procurando descrever os seus valores semânticos, estilísticos, retóricos e ideológicos (BARONAS, 2015).
8
Assim como Baronas (2015), não propomos negar o caráter universal da ciência ou colocarmo-nos
enquanto um Policarpo Quaresma, cujo sentimento ufanista/nacionalista é pregnante, mas apenas dar
destaque às singularidades das pesquisas desenvolvidas em solo brasílico, isto é, fazendo referência à
gramatiquinha de Mario de Andrade, sejamos brasileiros, sem sermos nacionalistas. Diante do conjunto
extenso de correntes dos estudos do discurso que atualmente compõem o espaço discursivo brasileiro,
propomos elencar algumas delas, mostrando o seu projeto epistemológico a qual está vinculada e os
possíveis desdobramentos a partir dos diferentes materiais que os discursivistas brasileiros se utilizam para
compor sua “nova” teoria.

semiótica francesa, em especial a de tradição greimasiana, assume um importante lugar.
Desse modo, a pesquisadora brasileira aponta que em outros trabalhos os diferentes
estudos do discurso trouxeram novas posturas e objetos aos estudos da linguagem datados
da segunda metade do século XX, destacando-o a partir de fundamentos e quadros
teórico-metodológicos diversos.
Em virtude disso, por estarem nesse “vão” pouco estável, os estudos do discurso
assumem um papel digno entre os estudos linguísticos, rompendo com a tradição da
estabilidade desses estudos e recuperando a instabilidade própria da linguagem. Podemos
dizer, com base em Barros (2015), que os rumos9 dos estudos do discurso em solo
brasileiro tiveram um desenvolvimento significativo e por essa razão é que podemos
pensar os estudos do discurso à brasileira. É importante frisar que tais afirmações não
reforçam a criação de novas teorias, outros paradigmas, a partir da seleção de novos
métodos e objetos, todavia permite-nos dizer que os estudos à moda do Brasil possibilitam
mostrar os desdobramentos, os deslocamentos, as ramificações e as alterações que são
feitos numa teoria de base francesa, cujas contribuições vieram do projeto epistemológico
de Pêcheux e sua Análise Automática do Discurso (1969).
Consoante a semioticista brasileira, há cinco traços característicos do
desenvolvimento dos estudos do discurso em nosso país que deram força a tais
empreendimentos permitindo uma “adequada conciliação entre a novidade e a tradição”
(p. 9). O primeiro traço destacado está relacionado à tradição universitária em que “os
primeiros entusiastas” dos estudos do discurso, ligados ao campo de Letras, formaram
escolas, criaram cursos introdutórios e promoveram as discussões teóricas a partir da
publicação de livros, além de proporem aspectos teórico-metodológicos de variadas
análises e traduzirem estudos de pesquisadores da análise do discurso, sobretudo os
franceses, para o português. Diante do exposto, vemos nessa primeira característica o
traço da institucionalização e da disciplinarização dos estudos discursivos no ambiente
acadêmico brasileiro como disciplinas universitárias, favorecendo à pesquisa. A segunda
característica é marcada pela preocupação em formar novos pesquisadores e professores
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A palavra rumo, empregado aqui, é emprestado de Barros (2015) e está inscrita no âmbito da semiótica
francesa. A autora toma sua significação como “movimento, construção, transformação, intencionalidade
e direcionalidade” (p. 8) que define os caminhos dos estudos discursivos no Brasil.

na área. Propõe-se, com isso, retomadas, recuperações e desenvolvimento de novos
aspectos teóricos que impulsionam mudanças de objeto e a extensão de aplicação da
teoria.
A terceira tem como objetivo retratar os desafios linguísticos de uma sociedade
multilíngue e pluricultural como é o caso do Brasil. Essa característica justifica, de certo
modo, a introdução e o desenvolvimento dos estudos discursivos nas universidades
brasileiras, cuja função central era de procurar descrever e construir suas identidades,
explicar os processos de significação do homem e de apontar traços universais e
específicos. Não podemos deixar de considerar, assim como propôs Maingueneau (2015),
de que o campo de estudos do discurso, por se inscrever nesse “vão” não estável entre os
pontos bem estabelecidos, abrem a possibilidade de diálogo com outras disciplinas –
psicanálise, antropologia, sociologia, teoria da comunicação etc. – e teorias. Trata-se,
pois, nesse momento da quarta característica dos desenvolvimentos dos estudos discurso
no Brasil. As contribuições que tais estudos discursivos trouxeram aos estudos
linguísticos possibilitam diálogos e reformulações constantes que favorecem o
alargamento do seu objeto. E, por fim, a quinta e última característica levantada por
Barros (2015) se relaciona com o alargamento dos objetos desenvolvidos e construídos
por esses estudos. Pode-se, com isso, observar que há mudanças teóricas e metodológicas
que permitem uma extensão de suas considerações e, sobretudo “pelo exame dos
discursos sociais e culturais do Brasil em busca de definições, de identidade, de formas
de representação, de sentido enfim” (BARROS, 2015, p. 12).
Deveríamos, pois, acrescentar a tais ideias traços marcantes dos estudos do
discurso que se fazem em solo brasileiro que, muito provavelmente, não têm medo de
abrir sendas e/ou veredas, percorrer caminhos poucos seguros, procurar certos desvios, o
de manter a preocupação com a sociedade, a história e a cultura etc. Temos, com tais
estudos à brasileira, características próprias que fazem desse campo um espaço discursivo
peculiar e único, fonte de inúmeras discussões e reflexões promovidas entre os espaços
científicos brasileiros. Tais proposições, mutatis mutandis, têm significativamente
contribuído para o conhecimento da linguagem em um campo de expressivo
desenvolvimento, por meio da língua e de seus discursos, assim como, em seu modo
brasileiro de ser, permite a disposição – e novas acepções – acerca do seu objeto.

Considerações finais
A partir do momento que há publicação em forma de livros, artigos e a teoria
divulgada em congressos científicos, revistas de divulgação, promoção em disciplinas na
graduação e pós-graduação, promovendo, assim, uma rede de pesquisa, podemos dizer
que há estudos que se fixam e se consolidam no Brasil como um campo de estudos do
discurso.
Ao longo dessas breves páginas, verificamos que há um campo de estudos do
discurso no Brasil, bastante heterogêneo, marcado por um conjunto de vertentes e
correntes discursivas capazes de (re)contar a história e os desdobramentos
epistemológicos da análise do discurso em nosso país. Assim, procuramos descrever
alguns caminhos desse campo no cenário brasileiro considerando toda a sua herança
francesa. Tal Teoria das Ideologias, inicialmente, de cunho político e revolucionário,
assumiu uma conjuntura teórica bastante singular, configurando-se não somente na leitura
dos clássicos autores franceses – tais como Pêcheux, Foucault etc. – mas também
possibilitou percursos teóricos bastante diferentes do que ocorrera na França no final dos
anos sessenta, assumindo-se assim, um campo de pesquisa no Brasil. Olhar para a história
é colocar-se constantemente em novas significações de acontecimentos passados – em
novos acontecimentos metadiscursivos – que ainda são recorrentes e importantes para a
descrição de uma disciplina científica. O modo que tomamos esses acontecimentos é o
que definirá nossa busca – por vezes incessante – trazendo novas perspectivas de trabalho
como advertência de um futuro que ainda está por vir e que ainda o faz (re)significar.
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Resumo:
Nosso objetivo é analisar de que modo se dá a constituição ética da subjetividade crossdresser,
tomando como base os pressupostos teórico-metodológicos da AD francesa. Como objeto de
pesquisa, tomamos depoimentos de crossdressers, disponíveis no sítio Brazilian Crossdresser
Club. Os depoimentos foram analisados, inicialmente, buscando examinar as relações de poder
que atravessam tanto os corpos desses sujeitos, quanto os discursos que concorrem para
legitimá-los, classificá-los, excluí-los etc. Em seguida, com base na materialidade discursiva
analisada, buscamos identificar os modos ou as técnicas de si mobilizadas por tais sujeitos, para
a constituição ética de uma subjetividade crossdresser, de modo a explicitar as negociações por
eles realizadas para vivenciar essa verdade de si.
Palavras-chave: Crossdressing; Poder; Verdade.

Introdução
Este artigo analisa três depoimentos de crossdresser masculinos brasileiros à luz
dos postulados teórico-metodológicos da Análise do Discurso de linha francesa,
investigando de que modo se dá o processo de subjetivação desses sujeitos em meio às
relações de poder contemporâneas que os atravessam.
O termo crossdresser é geralmente empregado para nomear o sujeito que costuma
se vestir com roupas e acessórios tidos como próprios ao sexo oposto ao que se nasce. A
definição é de Vencato (2013), que também estudou o sítio eletrônico Brasilian
Crossdresser Club (BCC), espaço digital de relacionamento entre praticantes do
crossdressing no Brasil, em sua pesquisa na área de Antropologia.
Segundo Vencato (2013), o crossdressing não está necessariamente relacionado
às práticas sexuais dos sujeitos. Isto quer dizer que as crossdressers não são
necessariamente sujeitos homossexuais que “se vestem de mulher”, pelo contrário, em
sua investigação a autora constatou que a maioria das crossdressers que participaram da
sua pesquisa eram homens heterossexuais, vários deles casados. Com isso não estamos
afirmando não existir crossdressers homossexuais ou que o crossdressing não possa ser,
em algum caso, um fetiche sexual, mas que esses não são aspectos definidores.

Em nosso estudo, o método de análise adotado será o arquegenealógico,
desenvolvido por Foucault (2008). Tal escolha de metodologia se justifica pelo fato dele
abarcar a ideia central de Foucault sobre a manifestação das práticas discursivas e como
estas devem ser analisadas, a saber: partindo de um viés histórico e considerando a
singularidade da sua emergência.
Desse modo, tomar os depoimentos das crossdressers associadas ao BCC como
corpus sob o viés arquegenealógico significa refazer o percurso histórico dessas práticas
discursivas, buscando compreender onde elas se inscrevem, em que momento se dá a
irrupção dessas escritas sobre si, quais apagamentos ou transformações são infligidos a
esses discursos no decorrer da história que fazem com que um e não outro sejam
produzidos; e ainda quais são as regras que possibilitam o surgimento desse discurso
sobre si e a maneira como promovem modos de subjetivação desses sujeitos sobre si
mesmos (NASCIMENTO, 2013).

Poder-saber em Foucault
Foucault toma o poder como um elemento indispensável à compreensão da
constituição do sujeito. Tal importância dada pelo francês ao poder se justifica pelo fato
das relações sociais de maneira geral serem atravessadas por um complexo emaranhado
de relações de poder, sendo elas exercidas principalmente por meio do discurso.
Foucault (2014, p. 121) propõe que a investigação sobre as relações de poder
tomem como base “as formas de resistência aos diferentes tipos de poder”, isto é, “mais
do que analisar o poder do ponto de vista de sua racionalidade interna, trata-se de analisar
as relações do poder por meio do enfretamento das estratégias”. Para o autor, o poder não
é unilateral. O que se tem é um enfrentamento constante de relações em que concorrem,
forças que tentam se sobrepor umas as outras. Não se pode, então, estudar simplesmente
o poder pelo poder, é necessário antes entender de que modo e a partir de quais estratégias
os sujeitos resistem e enfrentam as redes de poder que a todo tempo querem envolvê-los.
Ainda segundo Foucault (2014, p. 134),
o poder só se exerce sobre ‘sujeitos livres’, e enquanto são ‘livres’ –
entendamos por isso sujeitos individuais ou coletivos que têm diante de si um

campo de possibilidade em que várias condutas, várias reações e diversos
modos de comportamentos podem apresentar-se.

Logo, a liberdade é entendida como um pré-requisito para que possam se
estabelecer relações de poder. Se o sujeito se encontra em estado de escravidão ou similar,
no qual não existe nenhuma possibilidade de lutar, ou de pelo menos revidar, discordar;
estamos diante de outra forma de dominação. Não podemos confundir, então, relações de
poder com dominação irreversível, mas entendê-las como uma arena em que concorrem
visões diferentes, onde a todo momento uma tenta se sobrepor a outra, instaurando, assim,
a agonística do poder. Conforme Castelo Branco (2008, p. 141) “o enfrentamento
agonístico pressupõe campos de lutas sempre abertos, pela razão de que são constituídos
por forças em lutas estratégicas sem descanso”, o que nos leva a refletir que, para
compreendermos a construção ética do sujeito crossdresser, precisamos entendê-lo como
alguém em constante agonística contra as normas éticas que interditam seus desejos,
enquanto busca conhecer e/ou encontrar a si mesmo, ou seja, enquanto busca a verdade
de si.

O Cuidado de si e os modos de subjetivação
Em seus estudos, Foucault defende a necessidade de novas formas de subjetivação
que se sobreponham a objetivação promovida pelas relações de poder exercidas por
diversas instituições sociais. Ao discutir sobre essas novas formas de subjetivação, o autor
defende que estas são possíveis a partir de uma atitude ética do sujeito que ele vai chamar
de ‘cuidado de si’.
O cuidado de si, que podemos entender como o ato de preocupar-se consigo
mesmo e de exercer determinadas práticas sobre seu corpo e sua vida, desenvolve-se no
pensamento filosófico da Grécia antiga tendo como principais referências Sócrates e
Gregório de Nissa, não apenas como um princípio, mas como uma prática constante, uma
espécie de modo de vida. De acordo com Foucault (2014, p. 180), “pode-se dizer que, em
toda a filosofia antiga, o cuidado de si foi considerado, ao mesmo tempo, como um dever
e como uma técnica, uma obrigação fundamental e um conjunto de procedimentos
cuidadosamente elaborados” com o objetivo de promover o encontro do sujeito consigo
mesmo, com sua verdade. Porém, ainda conforme o autor, essa prática não se restringe à

vida filosófica, nem surge com o pensamento filosófico, mas, de modo geral, era uma
prática valorizada em toda a Grécia.
Tendo em vista esses aspectos do cuidado de si, cabe-nos refletir sobre como esses
modos de subjetivação se dão atualmente; como, nos dias de hoje, os indivíduos atuam
sobre si mesmos; quais são as técnicas usadas para promover novas formas de
subjetivação, contraponde-se às formas de objetivação, pois esse era o objetivo de
Foucault quando estudou as práticas de si na antiguidade clássica: compreender melhor
como se dão esses processos na atualidade. Sales (2008, p. 04) destaca alguns aspectos
importantes a serem considerados quanto aos modos de subjetivação:
Na experiência da vida como obra de arte as curvas da dobra estão presentes
nesse retorno sobre si mesmo, que visa não à construção de identidade, mas o
desvio do que se é para ser um outro. Não há, portanto, um modelo a ser
atingido, uma forma perfeita, mas a possibilidade de um exercício da liberdade
na composição de um estilo de vida.

O que o autor chama de ‘curvas da dobra’ são as novas possibilidade, novas
perspectivas, novos modos de subjetivação. Segundo ele, essa atitude ética do retorno a
si mesmo possibilita um exercício de liberdade que permite ao sujeito criar para si um
estilo de vida que lhe permita viver da melhor maneira possível, não existindo nesse
processo um modelo a ser seguido, o que resulta da própria ideia de liberdade.
Atrelada ao cuidado de si, está a noção de técnicas de si. Tais técnicas são
conjuntos formados por práticas definidoras de uma estética da existência, “ou seja,
práticas reflexivas e voluntárias por meio das quais os homens não somente se fixam
regras de conduta, como também procuram transformar-se, modificar-se, em seu ser
singular e fazer de sua vida uma obra de arte” (CARVALHO, 2008, p. 46). As técnicas
ou práticas de si seriam exatamente as tomadas de atitude ética, pelo indivíduo, que
resultam em ações diretas sobre seu próprio corpo ou comportamento com o objetivo
claro de tornar-se sujeito de uma verdade sobre si. Nas palavras de Foucault (2014, p.
266) as técnicas de si
permitem aos indivíduos efetuar, sozinho ou com a ajuda de outros, certo
número de operações sobre seu corpo e sua alma, seus pensamentos, suas
condutas, seu modo de ser; transformar-se a fim de atingir certo estado de
felicidade, de pureza, de sabedoria, de perfeição ou de imortalidade.

É por meio dessas técnicas de si que o sujeito é capaz de produzir novas formas
de subjetividade, seja por meio da sua ação direta sobre o próprio corpo, ou pela ação do
outro, como consta nas palavras de Foucault (2014). Essa noção é fundamental para
pensarmos sobre o crossdressing, uma vez que essa prática se dá exatamente pela
transformação pelo sujeito de seu próprio corpo por meio dos elementos simbólicos que
ali inscrevem.

Poder e subjetivação em depoimentos de crossdressers brasileiros
Com base nas reflexões teóricas realizadas nos tópicos anteriores, iniciaremos a
análise dos depoimentos retirados do BCC. Os três enunciados que analisamos constitui
um trajeto temático sobre a infância dos sujeitos crossdressers, o modo como tiveram
seus primeiros contatos com as peças femininas e as negociações realizadas para
conseguir vivenciar a experiência de usá-las.
Experimentei uma calcinha de minha irmã, talvez com uns seis anos de idade,
não me lembro a cor, acho que era uma calcinha salmão de cetim. Desde então,
sempre que pude, vesti peças femininas. Eram as sandálias de minha mãe, as
meias-calças de minha irmã, sempre às pressas e com medo de ser pego...
Muitas de vocês devem ter conhecido esse prazer feito de fetichismo e de
transgressão da coisa proibida. (Carla Mel)1
Acho que mais ou menos aos 10 anos, minha mãe recebeu uma grande
quantidade de roupas femininas. Eu e minha irmã ajudamos a separar as
roupas: saias, shorts, blusas, vestidos. Minha irmã ia experimentando as roupas
e dando os shortinhos para que eu experimentasse. E gostei. Separei uma minisaia e uma blusa de elásticos nas mangas. Depois peguei um colant que minha
irmã quase não usava. Como tinha um quarto só meu, era fácil esconder estes
meus tesouros. E à noite, trancava a porta do quarto e ia dormir de meninina:
colant, saia e blusinha. (Anne)2
Sou uma CD, ou seja, um homem com a alma feminina, adoro tudo desse
universo. Mas vivi assim a minha vida inteira, sempre trancada no armário:
quando criança e adolescente vestia as roupas de minhas irmãs às escondidas,
e quando cheguei à idade adulta me casei e passei a assaltar o guarda roupas
de minha esposa, sempre às escondidas é claro. (Denise)3

De acordo com Gregolin (2005) o trajeto temático, em termos analíticos,
possibilita visualizar no interior de um arquivo algumas regularidades que nos permitem

1

Fonte: < http://www.bccclub.com.br/bios/bios.php?id=329>. Último acesso em: 22/09/16.
Fonte: < http://www.bccclub.com.br/bios/bios.php?id=310>. Último acesso em: 22/09/16.
3
Fonte: < http://www.bccclub.com.br/bios/bios.php?id=355>. Último acesso em: 22/09/16.
2

compreender as escolhas temáticas de um sujeito discursivo num dado momento
histórico. Ora, nos três enunciados acima transcritos é possível encontrar uma
regularidade temática: o período de infância, no qual os sujeitos tiveram o primeiro
contato com peças femininas.
Em seu enunciado, o sujeito Carla Mel traz lembranças dos seus seis anos de
idade, quando experimentou pela primeira vez uma calcinha pertencente à irmã, sendo
esse o seu bilhete de entrada para as experiências futuras com o mundo simbólico do
feminino. Isso é perceptível por meio das expressões “experimentei uma calcinha” e
“Desde então, sempre que pude, vesti peças femininas”, em uma indicação de que o
contato com a peça íntima provocou nele uma mudança, despertou nele um desejo que
mudaria, de certa forma, sua maneira de enxergar a si mesmo.
No segundo enunciado, o sujeito Anne também faz referência ao seu primeiro
contato com roupas femininas, que se deu “mais ou menos aos 10 anos” quando a mãe
“recebeu uma grande quantidade de roupas femininas” e Anne, junto com a irmã, passou
a experimentar os “shortinhos”. Por fim, temos o enunciado do sujeito Denise, segundo
quem, “quando criança e adolescente vestia as roupas de minhas irmãs às escondidas”.
Percebemos, a partir dessa recorrência discursiva, que a urge, ou seja, o desejo de usar
peças femininas, apareceu nesses sujeitos desde muito cedo.
Essa escolha temática aponta para a construção de um discurso de defesa em que
os sujeitos tentam explicar a origem desse desejo, colocando-o como algo espontâneo que
aparece na infância ou adolescência junto com outro conjunto de transformações físicas
ou comportamentais. Existe aqui um atravessamento interdiscursivo em que, de certa
forma, elas tentam se contrapor aos discursos de formações discursivas medicinais, que
geralmente tratam esses casos como patologias; religiosas, que geralmente atribuem esse
comportamento a uma escolha errada do sujeito e, em se tratando de uma escolha, ele
poderia simplesmente escolher não fazer e, assim, evitar o pecado; familiares, que são
responsáveis por vigiar de perto os corpos infantis, ainda em formação, e discipliná-los
de acordo com o binário masculino/feminino. De um lado, vemos o atravessamento do
poder disciplinar exercido por essas instituições, de outro, o discurso sobre a infância
como forma de resistência a essa disciplinarização dos corpos.

A contraposição se torna ainda mais clara quando consideramos que nos
enunciados é possível vislumbrar marcas de interdição. O enunciado do sujeito Carla, por
exemplo, deixa claro que em sua infância o crossdressing se deu por meio do contato às
escondidas com peças e acessórios da mãe e da irmã: “Eram as sandálias de minha mãe,
as meias-calças de minha irmã, sempre às pressas e com medo de ser pego...”; o sujeito
Anne relata que precisava esconder as peças no seu quarto: “Como tinha um quarto só
meu, era fácil esconder estes meus tesouros”; enquanto que o sujeito Denise, por sua vez,
relata que “vestia as roupas de minhas irmãs às escondidas”. A tirinha a seguir representa
bem a realidade descrita nos enunciados em análise:
Figura 1: Tirinha de Laerte: Pequeno Travesti

Fonte: <http://manualdominotauro.blogspot.com.br/2014_07_01_archive.html> Acesso em 20 de
setembro de 2016

Na tirinha, o “pequeno travesti”, como o batizou Laerte, não quer ser visto pelo
colega que veio visitá-lo: “Não quero que vejam como estou”. Este enunciado marca a
interdição que atravessa o sujeito, ele teme não ser aceito, ser ridicularizado. Essa leitura
é reforçada quando ele apresenta uma condição para que se apresente ao amigo como
está: “Só se não contar pra ninguém”. Por que a necessidade do segredo? Porque o sujeito
está disciplinado pelo discurso culturalmente construído a respeito do papel que cabe ao
gênero masculino e ao feminino e, no caso, não cabe ao masculino o uso do vestido.
A interdição sofrida pelo discurso familiar que se observa nos enunciados dos
sujeitos Carla, Anne e Denise também é perceptível na fala do pequeno travesti, ao ser
perguntado se sempre se veste assim: “Só quando minha mãe não está”. Ou seja, a mãe
não permitiria que ele usasse vestido e sandálias. Então, assim como os sujeitos
crossdressers em análise, ele precisa esperar a mãe se ausentar para poder ter acesso às
peças de roupa e poder vivenciar seu desejo. A existência dessa tirinha enquanto

enunciado externo ao nosso corpus, mas que compõe o trajeto temático aqui discutido,
corrobora para a compreensão de que as relações de poder que atravessam o discurso
familiar no que se refere aos padrões de gênero são percebidas por outras formações
discursivas, como a midiática a que pertence a tirinha.
O discurso marcado pelo medo e pela proibição a que os termos “esconder” e “às
escondidas”, nos enunciados dos depoimentos, e da condição que o pequeno travesti dá
ao colega para que se apresente a ele usando o vestido permite-nos vislumbrar marcas de
interdição nas falas desses sujeitos. Tais marcas presentes nos enunciados possibilitam a
construção da subjetividade ligada ao que é ser menino e o que ser menina em nossa
sociedade. A memória discursiva a respeito dos modelos binários que o sistema
heteronormativo cria possibilita a compreensão desse processo de construção. Um dos
principais modelos binários advindos desse sistema é aquele que separa os sujeitos em
homem e mulher e o que pertence ao universo de cada um dos dois gêneros. Assim, desde
pequenos somos instruídos por nossos pais que nos ensinam que os brinquedos de menino
são carrinhos, soldados, pião, estilingue, dentre outros; enquanto que as meninas devem
brincar com bonecas, casinhas, brinquedos no formato de utensílios domésticos etc..
O mesmo acontece com as vestimentas: para as meninas os vestidos coloridos, as
blusinhas, as saias, a meia-calça; já os meninos ficam com as calças, bermudas, camisas
sociais, camisetas e tênis, nada disso em tecidos como seda ou tule. Esses discursos
heteronormativos são atravessados pelo poder disciplinar que nos moldam desde os
primeiros anos de vida.
São esses os discursos que atravessam os enunciados em análise e que nos
permitem compreender por que os sujeitos enunciam que praticavam às pressas, às
escondidas ou com medo o que ainda não sabiam na época ser o crossdressing e perceber
em seus discursos as marcas do poder disciplinar, exercido, nesse caso, pela família e
reforçado pela escola, pela igreja, dentre outras instituições. Eles tinham noção de que as
suas ações iam contra essas regras preestabelecidas sobre o que é ser menino ou menina
e sabiam que sofreriam represálias se fossem flagrados transgredindo-as.
Ao mesmo tempo, porém, vemos a resistência por parte desses sujeitos ao
exercício do poder disciplinar. Tal resistência é posta em prática no momento em que,
mesmo de forma velada, eles não deixam de vivenciar os seus desejos. Nesse trajeto

temático, então, é possível notar o ciclo contínuo entre o saber socialmente construído a
cerca do que é ser homem ou mulher; o poder disciplinar que se vale desse saber para o
exercício do domínio sobre os corpos, que se dá por meio das instituições citadas
anteriormente; e as formas de resistência a essas relações por parte do sujeito, que se dá
no momento em que ele cria estratégias para conseguir vivenciar seu desejo.
Por meio das técnicas de si, aqui representadas pelo ato de vestir o colant, a saia e
a blusinha, o sujeito cria para si uma nova subjetividade em que ele vê mesclado o
feminino e o masculino. Tal atitude surge, então, como ato de resistência: as técnicas de
si surgem como técnicas de resistência e, assim, o sujeito crossdresser deve ser entendido
também como um sujeito de resistência que, por meio dessas diferentes formas de
negociação, consegue combater o poder disciplinar.

Considerações finais
Ao usar peças de roupas que socialmente significam ou simbolizam o feminino, o
sujeito crossdresser inscreve em seu corpo traços da subjetividade feminina, o que faz
com que esse sujeito tenha experiências novas consigo mesmo, que realize
transformações também na maneira de se comportar, de falar, de andar etc.. O que os
enunciados analisados nos revelam é que esses sujeitos se vestem assim porque desejam
vivenciar o ser mulher, desejam experimentar as sensações advindas desses símbolos
femininos. É por meio dessas novas experiências que se dá a subjetivação do sujeito
crossdresser.
Ao transgredir o sistema heteronormativo, o sujeito sente prazer porque na
verdade ele não se encaixa ali. Ele é um sujeito que não quer ser enquadrado, rotulado,
classificado e muito menos controlado. Ao contrário, sua principal característica é
exatamente a transgressão. O sujeito sente prazer na transgressão porque é a partir dessa
atitude que ele vivencia a liberdade e, por conseguinte, a verdade de si. A agonística do
poder de que fala Castelo Branco (2008) fica aqui muito clara: são dois pólos de interesses
distintos lutando para sobrepor-se um ao outro, os dois, ao mesmo tempo, exercendo o
poder.
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Resumo:
Pretende-se demonstrar com esta pesquisa a maneira como o uso da língua é manipulado na
construção sociocognitiva da ideologia do bispo Edir Macedo para produzir nos fiéis a crença
de que podem ter suas vidas totalmente transformadas, desde que o aceitem como o Messias.
Busca-se desvendar a proposta messiânica de Edir Macedo no seu Discurso Religioso, a partir
da desconstrução do primeiro milagre de Jesus, nas bodas de Caná, e da construção de seu
próprio milagre. O problema investiga a inter-relação entre Sociedade, Cognição e Discurso
buscando entender a força discursiva que guia a mente dos fiéis para aceitarem as crenças
propostas e o modo como elas os levam a crer na transformação de suas vidas. A investigação é
qualitativa e adota um procedimento teórico-analítico, cujo material de análise foi coletado do
discurso oral do Bispo Edir Macedo, retirado da internet. O referencial é composto de resultados
apresentados pela Análise Crítica do Discurso – ACD.
Palavras-chave: Análise Crítica do Discurso; Discurso Religioso; Discurso e (pós) Verdade.

Considerações preliminares
Durante muito tempo, a Bíblia é apresentada e aceita como o elo entre a divindade
e os crentes; porém, direta ou indiretamente, em maior ou menor intensidade, apesar da
revolução luterana, que possibilitou aos cristãos o acesso à leitura e à consequente
interpretação pessoal de seu conteúdo, muitos são ainda os que continuam a obter sucesso
com a sorrateira prática de interpretá-la seletiva e convenientemente, apresentando-se
como seus fiéis esclarecedores e representantes da divindade. Além disso, é importante
acrescentar que tal prática é comum para vários “líderes” religiosos neopentecostais, que
utilizam com sucesso a (re)formulação e a (re)construção da palavra bíblica para obter
vantagens e manutenir o poder. Para isso, recorrem à construção de um discurso religioso
permeado de novas verdades, que se sobrepõem à verdade bíblica.
Tendo como ponto de partida esse cenário, e referenciada na análise crítica do
discurso religioso da Igreja Universal do Reino de Deus (IURD), pretende-se demonstrar
com esta pesquisa - que faz parte de um estágio de Pós-Doutoramento desenvolvido na

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) - a maneira como o uso da
língua é manipulado na construção sociocognitiva da ideologia do bispo Edir Macedo
para produzir nos fiéis a crença de que podem ter suas vidas totalmente transformadas,
desde que o aceitem como o Messias.
Especificamente, busca-se desvendar a proposta messiânica de Edir Macedo no
seu Discurso Religioso, a partir da desconstrução do primeiro milagre de Jesus, nas bodas
de Caná, e da construção de seu próprio milagre.
O problema investiga a inter-relação entre Sociedade, Cognição e Discurso,
buscando entender a força discursiva que guia a mente dos fiéis para aceitarem as crenças
propostas e o modo como elas os levam a crer na transformação de suas vidas.
A pesquisa se justifica pela necessidade de compreender as transformações
sociais, culturais, econômicas e políticas, entre outras, que levam aos modelos
globalizados de organizações humanas e, consequentemente, às novas formas de
manifestação da verdade através da espiritualidade e da crença.
A investigação é qualitativa e adota um procedimento teórico-analítico, cujo
material de análise foi coletado do discurso oral do Bispo Edir Macedo, retirado da
internet, e do texto bíblico de João, 2:1-11.
O referencial é composto de resultados apresentados pelas seguintes teorias: 1.
Análise Crítica do Discurso – ACD, com as vertentes Sociocognitiva, com van Dijk
(1997), e Social, com Fairclough (2001) e Thompson (2011), e 2. Sociologia de Max
Weber (2002), com a Teoria da Ação Social e a Tipologia Ideal de dominação.

A Análise Crítica do Discurso (ACD)
Direcionada para a linguística crítica, a ACD situa-se nas Ciências Sociais, nas
relações de poder e dominação expressas no uso efetivo da língua em textos produzidos
de acordo com a prática discursiva. Busca analisar as funções sociais das unidades
sistêmicas ocorridas no uso da língua, em textos. Para tanto, postula-se uma dialética entre
o social e o individual, em que o social guia o individual e o individual modifica o social.
A Análise Crítica do Discurso, portanto, objetiva, através da investigação das
práticas discursivas e da análise textual, verificar as representações que permeiam um
dado evento e as estruturas que sustentam as práticas que lhes são subsidiárias.

Para ela, o conceito de discurso é utilizado como uma das práticas sociais que
propiciam investigar contextos específicos, a partir da linguagem. Porém, o discurso é
visto, também, como uma força dinâmica, um elemento mais abstrato da prática social
que influencia a sociedade e por ela é influenciado na construção de valores culturais e
ideológicos, que se encontram presentes nas formas de representação, tanto do que o texto
apresenta pelo verbal ou multimodal, quanto pelas suas formas de representação mentais,
tidas como formas de conhecimento social e individual.
Dessa forma, a ACD é, ao mesmo tempo, uma teoria discursiva para análise
linguística dos textos e uma teoria social para a análise dos fenômenos sociais, dos
costumes e práticas em comunidade. Nessa direção, objetiva promover uma crítica social.

A vertente sociocognitiva
A vertente sociocognitiva está relacionada, ao mesmo tempo, às Ciências Sociais
e às Ciências Cognitivas, preconizando que todas as formas de conhecimento (individuais
ou sociais) são construídas no e pelo discurso, que é guiado pelo social, e, ao mesmo
tempo, modificado pelo individual. Portanto, todas as vertentes em questão voltam-se
para uma visão crítica das questões e dos problemas sociais.
A vertente social
A vertente social tem suas bases na Escola Inglesa, e seus principais
representantes são Fairclough e Thompson, relacionados às Ciências Sociais, que
propõem uma dialética entre sociedade e discurso. Os textos analisados são verbais e as
análises são alimentadas pela intertextualidade, com a sustentação da ideologia do poder,
além das suas estratégias de dominação social. Para os autores, toda mudança social
produz uma mudança no discurso e este, por sua vez, produz uma mudança social.

A Sociologia de Max Weber
Max Weber contribui com a Teoria da Ação Social e a Tipologia Ideal de
Dominação.

Teoria da Ação Social

Para que se entendam as noções de poder advindas da Teoria da Ação Social e
sua progressão para a Tipologia Ideal de Dominação, recorre-se a Catunda (2016):
Como qualquer outra ação, a ação social pode ser determinada de qualquer das
quatro maneiras seguintes: Primeira: Pode ser classificada racional em relação
a fins. Neste caso a classificação se baseia na expectativa de que objetos em
condição exterior ou outros indivíduos humanos comportar-se-ão de uma
maneira e pelo uso de tais expectativas como “condições” ou “meios” para
atingir com sucesso os fins racionalmente escolhidos pelo indivíduo. Em tal
caso, a ação será denominada ação em relação a fins. Segunda: A ação social
pode ser determinada pela crença consciente no valor absoluto da ação como
tal, independente de quaisquer motivos posteriores e medida por algum padrão
tal como a ética, estética ou religião. Em tal caso de orientação racional para
um valor absoluto será denominada ação em relação a valores. Terceira: A
ação social pode ser determinada pela afetividade, especialmente de modo
emocional, como resultado de uma configuração especial de sentimentos e
emoções por parte do indivíduo. Quarta: A ação social pode ser determinada
tradicionalmente, tornando-se costume devido a uma lógica prática. (WEBER,
2008, p. 41).

A Tipologia Ideal de Dominação
A tipologia ideal de dominação constrói-se a partir das noções de
Tradição/Patriarcado, Carisma e Burocracia.

Para melhor compreensão, seguem os dois textos que serviram de referência para
esta pesquisa:
O Texto Sagrado (Original)
Para fins de referência, segue abaixo o texto (1) bíblico:
[1] E, ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia; e estava
ali a mãe de Jesus.
[2] E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas.
[3] E, faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não têm vinho.
[4] Disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a
minha hora.
[5] Sua mãe disse aos serventes: Fazei tudo quanto ele vos disser.
[6] E estavam ali postas seis talhas de pedra, para as purificações dos judeus,
e em cada uma cabiam dois ou três almudes.
[7] Disse-lhes Jesus: Enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em
cima.
[8] E disse-lhes: Tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram.
[9] E, logo que o mestre-sala provou a água feita vinho (não sabendo de onde
viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água), chamou o
mestre-sala ao esposo,

[10] E disse-lhe: Todo o homem põe primeiro o vinho bom e, quando já têm
bebido bem, então o inferior; mas tu guardaste até agora o bom vinho.
[11] Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia, e manifestou
a sua glória; e os seus discípulos creram nele. (João, 2:1-11).

O texto acima é a narrativa do primeiro milagre que Jesus realizou nas bodas de
Caná, em que transforma água em vinho a pedido de Sua mãe, ao pronunciar “não tem
vinho”. Trata-se da base argumentativa da (re)construção discursiva usada por Macedo
para apresentar sua proposta de transformação de vidas aos fiéis.
A narrativa bíblica representa Jesus transformado de convidado para personagem
principal, coberto de glória <<poder-fazer>>, por ter sido muito bem-sucedido, tornandose objeto de fé para Seus discípulos <<fazer-crer>>.

O Texto falseado por Edir Macedo
A título de comparação, segue abaixo o texto (2) de manipulação, transcrito da
reunião de réveillon de 2012, na Igreja Universal do Reino de Deus:
[...] O primeiro milagre que Jesus realizou foi num dia de casamento, foi numa
festa de casamento, quando Ele transformou a água em vinho. Eu fiquei
perguntando... meu Deus, o primeiro milagre que o Senhor faz não é a cura
de um enfermo, não é a libertação de um oprimido, não é a salvação de um
ser humano... o Senhor transformou água em vinho. E essa água em vinho quê
que fez? Alegrou apenas os convidados daquela festa de casamento. Mais
nada! Não fez mais nada! Ou fez?
Qual foi o benefício que a transformação de água para vinho trouxe para o
reino de Deus? Qual foi? Fala, pessoal! Houve algum benefício? Não! Aí eu
fiquei pensando... meu Deus! É justo que o Senhor tenha transformado água
em vinho sem beneficiar qualquer pessoa para o reino de Deus, enquanto há
pessoas cujas vidas se mantêm como águas poluídas, podres, na realidade, e
que, apesar de crerem em Ti, ainda continuam com a mesma qualidade de
vida, a mesma que tinham, miserável, mesquinha, infeliz, triste, malhumorada? É justo isso? É justo que o Senhor tenha transformado água em
vinho e não tenha transformado a vida de uma pessoa para uma nova
criatura?
Eu não aceito isso. Eu não aceito essa situação. A minha inteligência se nega
a aceitar essa situação. Mas foi o Senhor quem fez isso, eu sei que o Senhor
fez isso, mas, particularmente, o meu coração, diante do conhecimento que
nós temos da Tua palavra, da justiça de Deus... não passa na minha cabeça
uma coisa que... eu não aceito. É inaceitável que Ele tenha transformado água
em vinho e não tenha transformado a vida das pessoas que têm crido nEle.
Sejamos honestos... sim ou não? Concordam comigo?
Então! É sobre isso que nós queremos que você entenda. Nós temos uma
proposta: Amanhã, às seis da tarde nós estaremos falando sobre isso. Amanhã

às seis da tarde nós vamos ter a Santa Ceia, a primeira Santa Ceia do ano e
nós estaremos fazendo uma proposta: A proposta de transformação de vida.
Não e nada com respeito a... Eu quero realizar meu sonho de casamento, eu
quero ganhar mais dinheiro, eu quero passar no vestibular, eu quero isso, eu
quero... Nada disso! Essa não é a proposta. Isso nós não estaremos focando.
Nós vamos focar a transformação total da vida das pessoas que continuam,
mesmo crendo em Deus, vivendo uma vida desgraçada. Essa é a minha
proposta. Então, eu estou convidando, convocando todas as pessoas, todas as
pessoas que me ouvem eu estou convocando para que juntos nós venhamos
fazer um desafio com Deus, porque não é justo, não é aceitável que nós
creiamos, aceitemos Jesus transformando água em vinho e não transforme a
vida das pessoas que estão vivendo a vida desgraçada. (Disponível em
https://www.youtube.com/watch?v=ciQfoNItFOQ).

Na concepção de Catunda (2016), “as pregações do Bispo Edir Macedo são
consideradas Discurso Religioso da IURD, pois são Discursos Autoritários”, já que
apresentam a ilusão da reversibilidade que sustenta esse Discurso, levando-se em conta
que a sua reversibilidade tende a zero, na medida em que o fiel jamais poderá tornar-se
locutor, apesar da aparente permissão dada pelo orador, quando faz perguntas ao
auditório.
Ainda segundo o autor,
Macedo é a voz “autorizada”, pois identifica-se com a própria voz de Deus;
por isso, a sua fala é revestida da verdade divina, que o personifica na
divindade.
Essas pregações são proferidas nos templos, que representam o espaço
sagrado, o que reforça a legitimidade da verdade divina. (CATUNDA, 2016,
p. 97).

Além disso, tais pregações são consideradas, também, Discurso Religioso,
caracterizado pela intertextualidade, pois o discurso de Edir Macedo tem a ver com outro
texto religioso, e pelo Discurso Profético, que explora as dimensões tempo e espaço,
projetando-se no futuro.
Por serem textos opinativos, as pregações são organizadas pela construção
temática a partir da adesão ao texto bíblico, pela complementação do texto bíblico, além
da oposição ao texto bíblico.
Dessa forma, por oposição, Macedo inicia a construção do seu próprio texto
bíblico a partir da transgressão do texto original, quando questiona o fato de Deus não ter
manifestado sua santidade através da cura, da libertação ou da salvação de um ser
humano:

“[...]Eu fiquei perguntando... meu Deus, o primeiro milagre que o Senhor faz
não é a cura de um enfermo, não é a libertação de um oprimido, não é a
salvação de um ser humano... o Senhor transformou água em vinho[...]”.

Ainda no primeiro bloco de sua fala, embora não modifique a macronarrativa do
evento bíblico, Macedo induz à modificação a categoria do milagre, guiando sua plateia
a inferir que o vinho não passa de uma substância capaz de levar os envolvidos nas bodas
a nada além de um estado de alegria, comparado à embriaguez. Em outras palavras: tratase de um milagre de menor importância, se comparado ao que o bispo é capaz de fazer.
Fica clara, portanto, a intenção do pregador em desconstruir a santidade de Jesus
diante do auditório para, em seguida, colocar-se como alternativa de operador de
verdadeiros milagres.
Na sequência da pregação, alguns outros questionamentos são feitos diante da
plateia, que põem em dúvida a importância do milagre, bem como a justiça de Deus. No
entanto, apesar de feitas as perguntas aos fiéis, a possibilidade de resposta é nula, posto
que Edir Macedo, naquele momento, representa uma divindade presente, capaz de
questionar, confrontar e contestar, diretamente, o milagre de Jesus, e, portanto, não deve
ser contrariado:
Qual foi o benefício que a transformação de água para vinho trouxe para o
reino de Deus? Qual foi? Fala, pessoal! Houve algum benefício? Não!
[...]meu Deus! É justo que o Senhor tenha transformado água em vinho sem
beneficiar qualquer pessoa para o reino de Deus[...]?
É justo isso? É justo que o Senhor tenha transformado água em vinho e não
tenha transformado a vida de uma pessoa para uma nova criatura?
Eu não aceito isso. Eu não aceito essa situação. A minha inteligência se nega
a aceitar essa situação.
[...]não passa na minha cabeça uma coisa que... eu não aceito. É inaceitável
que Ele tenha transformado água em vinho e não tenha transformado a vida
das pessoas que têm crido nEle. Sejamos honestos... sim ou não? Concordam
comigo?

O bispo, portanto, tendo surpreendido os fiéis pela forma audaciosa como trata o
primeiro milagre de Jesus, cria uma atmosfera de expectativas quanto ao desfecho da
pregação. Ao mesmo tempo, promove a inversão dos papéis sociais que ocupa: de
pregador e líder carismático para os de Messias e Patriarca, se considerarmos a

autopromoção, somada ao envolvimento da plateia pela modificação do Discurso
Religioso de Jesus em Discurso Messiânico de Edir Macedo.
Para Catunda (2016), promover, envolver e engajar o fiel são fazeres executados
pelos três papéis sociais propostos pela teoria de Max Weber, ou seja, pelo líder
carismático, pelo patriarca e pelo burocrata.
A partir de então, a pregação deixa de focar na desconstrução da divindade de
Jesus para tornar-se o prenúncio de uma nova divindade, mais poderosa, mais justa e
ainda mais eficiente, capaz de promover a transformação total da vida daqueles que o
seguirem. Surge então, a proposta do Messias alternativo Edir Macedo.
Então! É sobre isso que nós queremos que você entenda. Nós temos uma
proposta: Amanhã, às seis da tarde nós estaremos falando sobre isso.

É conveniente recorrer ainda ao autor Op. Cit., para confirmar que
Nessa direção, e recorrendo à concepção weberiana sobre a ação social e sobre
a Tipologia Ideal de Dominação, é possível situar Edir Macedo representado
no papel social de salvador/Messias do capitalismo tardio dentro da estrutura
da sociedade, com o acatamento popular, já que salva o povo da doença, da
solidão, da miséria, da frustração, dos vícios, entre outros, além de
proporcionar a “verdadeira” transformação na vida dos que o seguem.

Posto isto, entende-se que o pregador precisa oferecer algo bem mais atraente e
compensador aos fiéis, para que, pelo menos, tenham alguma esperança sobre as possíveis
consequências positivas que tamanha audácia possa proporcionar. Afinal de contas, não
é todo dia que se vê alguém desafiar Deus com tanta convicção e segurança.
Amanhã às seis da tarde nós vamos ter a Santa Ceia, a primeira Santa Ceia
do ano e nós estaremos fazendo uma proposta: A proposta de transformação
de vida.

Transformar vidas, dadas as divinas proporções, soa como transformar água em
vinho, só que com alcance mais abrangente e eficaz, posto que não se trata mais de um
momento de festividade privada, mas de algo duradouro e satisfatório. Afinal de contas,
trata-se da transformação total da vida daqueles que o seguirem e aceitá-lo.
[...]Nós vamos focar a transformação total da vida das pessoas que continuam,
mesmo crendo em Deus, vivendo uma vida desgraçada. Essa é a minha
proposta.

Somente uma divindade bem mais poderosa, aos olhos assustados dos fiéis, seria
capaz de desafiar Deus com uma proposta de transformar total e efetivamente a vida das
pessoas, sob a justificativa de que é injusta e inaceitável a decisão de Jesus em operar seu
primeiro milagre da maneira como o operou.
Então, eu estou convidando, convocando todas as pessoas, todas as pessoas
que me ouvem eu estou convocando para que juntos nós venhamos fazer um
desafio com Deus[...]
[...]porque não é justo, não é aceitável que nós creiamos, aceitemos Jesus
transformando água em vinho e não transforme a vida das pessoas que estão
vivendo a vida desgraçada.

Em síntese, o Bispo maior da IURD representa uma intersecção de papéis, de
forma que cada um deles se define pelo outro, tornando-se, ao mesmo tempo, o patriarca,
o líder carismático e o Messias.

Considerações Finais
Edir Macedo apresenta-se representado como o Messias, o prometido por Deus
para realizar a salvação da humanidade e, para tal empreitada, está capacitado a
transformar totalmente a vida dos fiéis e dos não-fiéis. Sendo o Messias, se representa
como autoridade, para suprir todas as necessidades da humanidade, como problemas
financeiros, de saúde, amorosos, de educação familiar, de orientações estéticas de
inclusão social dos excluídos, entre outros. Portanto, se conclama com a Teologia da
Prosperidade. Afinal de contas, ser próspero é ser feliz, é não ter problemas de qualquer
espécie.
As sociedades pós-modernas, atualmente, vêm enfrentando vários problemas,
resultantes da discordância entre os homens, do consumismo e da Globalização. São
nações e pessoas endividadas; são povos em conflitos étnicos, políticos e religiosos; são
nações endividadas e empobrecidas, ocasionando conflitos sociais e pessoais, tais como
preconceitos, xenofobia, conflitos amorosos e familiares; conflitos físicos, que levam ao
estresse e à morte por doenças. Some-se a isso a solidão humana, decorrente dos
fenômenos da Pós-modernidade. O Messias, nesse contexto, é o enviado de Deus para
realizar a transformação total. Para tanto, é necessário <<crer>> para <<poder-fazer>>.
Esse é o conteúdo da Teologia da Prosperidade, proposta pelo Bispo Edir Macedo.

Referências
CATUNDA, M.T.T. Discurso, Cognição e Sociedade: o Discurso Religioso na Igreja
Universal do Reino de Deus - IURD. Tese de doutorado - Pontifícia Universidade
Católica de São Paulo – PUC(SP), São Paulo, 2016.
FAIRCLOUGH, N. Discurso e mudança social. Brasília: Editora Universidade de
Brasília, 2001, 2008 (reimpressão).
THOMPSON, J. B. Ideologia e cultura moderna: teoria social crítica na era dos meios
de comunicação de massa. 9. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2011.
VAN DIJK. T. Racismo y análisis crítico de los médios. Barcelona: Ediciones Paidós
Ibérica, S. A. y Buenos Aires: Editorial Paidós, SAIF, 1997.
WEBER, M. Conceitos básicos de sociologia. São Paulo: Centauro, 2002.

ARGUMENTAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL: USAR
OU NÃO O CELULAR NA ESCOLA
Maria Aparecida de Souza Carvalho
(FFCLRP-USP)
liahsc@usp.br

Soraya Maria Romano Pacífico
(FFCLRP-USP)
“Uso a palavra para compor meus silêncios.
Não gosto das palavras
Fatigadas de informar.”
(O apanhador de desperdícios - Manoel de Barros)

Resumo:
Este artigo tem o objetivo de analisar discursivamente como são formulados os argumentos
acerca do uso do celular na sala de aula em comentários de um blog alimentado por sujeitosalunos do nono ano do Ensino Fundamental de uma escola municipal do interior de São Paulo.
Para isso, adotamos o embasamento teórico da Análise de Discurso de linha francesa
pecheutiana, teoria que tem como base a Linguística, o Materialismo Histórico e Psicanálise,
tendo seu objeto de análise o discurso. Também compõem nossa base teórica os estudos sobre a
argumantação na perspectiva da AD e os que tratam da materialidade discursiva digital. Foi
possível perceber que há diferentes maneiras de formular argumentos em defesa de um ponto de
vista. A escola deve abrir espaço para a leitura polissêmica com base no acesso ao arquivo e às
novas tecnologias e, consequentemente, a constituição de um sujeito-aluno que assume e defende
seu dizer.
Palavras-chave:Análise de Discurso; Argumentação; Materialidade Digital.

Introdução
O presente artigo tem como embasamento teórico a Análise do Discurso
(doravante AD) de linha francesa norteada por Michel Pêcheux. Esse autor, no final da
década de 1960, articulou conceitos importantes da Linguística, do Materialismo
Histórico e da Psicanálise para fundamentar uma teoria que tem como objeto de análise
o discurso. Aliado a isso, movimentamos os estudos de Pacífico (2002), Breton (2003) e
Amossy (2007) sobre argumentação, bem como os estudos de Levy (1999) e Cristal
(2001) tendo como materialidade discursiva para análise o discurso produzido em
ambiente virtual, por sujeitos-alunos do Ensino Fundamental.

Diversos conceitos da AD podem e devem contribuir para reflexões e circular no
ambiente escolar visando fazer ranger as diversas concepções já arraigadas
historicamente; nesse artigo valer-nos-emos dos conceitos: sujeito, arquivo e ideologia.
Os conceitos da AD possibilitam questionamentos acerca das práticas escolares que,
ainda hoje, têm o uso das novas Tecnologias de Interação e Comunicação (TDICs) como
vilã, não levando em conta a pluralidade de alternativas didáticas advindas das
tecnologias. Durante muito tempo, em observações feitas no contexto escolar,
percebemos que as práticas pedagógicas atuais, em muitos casos, ainda são pautadas no
discurso autoritário e na negação de um novo modo de ler a realidade, por meio da
tecnologia.
Diante do exposto, surge um questionamento: com o surgimento de gêneros
novos, como têm sido as formulações dos argumentos por parte dos jovens para se
posicionarem acerca de questões polêmicas de seu interesse?
Por isso, interessamo-nos em dialogar com os alunos, principais interessados nas
questões que envolvem o uso do celular na sala de aula, por meio de uma escuta baseada
no referencial teórico a que nos filiamos, o da AD, buscando os posicionamentos (ou não)
desses sujeitos. Para isso, tivemos como objetivos analisar discursivamente como são
formulados os argumentos acerca do uso do celular na sala de aula em comentários de um
blog alimentado por sujeitos-alunos do nono ano do Ensino Fundamental de uma escola
municipal do interior de São Paulo.

Sobre a Análise do Discurso pecheuxtiana
Segundo Orlandi (2001), a AD é um campo do conhecimento ou de questões sobre
a linguagem que nos coloca em estado de reflexão, estabelecendo uma relação menos
ingênua com a língua. Para a autora, estamos imersos no simbólico e comprometidos com
o político. A linguagem, estudada na perspectiva discursiva, é pensada do ponto de vista
da sua pluralidade, tem como característica mais marcante o fato de ser dinâmica e
heterogênea, devendo ser levada à investigação nas mais variadas formas do dizer. Para
isso, o discurso é visto como a palavra em movimento, como prática de linguagem. Dessa
forma, observa-se o homem falando, ou seja, a língua em funcionamento.

Orlandi (2001) problematiza que, diante das novas tecnologias, a memória carnal
das línguas se juntou à memória metálica, aquela que produz efeito de filiação. Porém, é
preciso colocar-se na encruzilhada de um duplo jogo da memória (a institucional e a
construída pelo esquecimento) para produzir ruptura, para que o diferente faça ranger a
estrutura.
Uma das questões que mobilizaram a AD é a não transparência da linguagem. Os
estudos discursivos visam pensar o sentido dimensionado no tempo e no espaço das
práticas do homem, descentrando a noção de sujeito e relativizando a autonomia do objeto
da linguística, da língua como sistema de signos.
A AD traz uma reflexão de como a ideologia se manifesta na língua. Orlandi
(2001), com base nos postulados de Pêcheux (1975), traz para a discussão a tríade línguadiscurso-ideologia, levando em conta que o discurso é perpassado pela ideologia do
sujeito, pois “não há discurso sem sujeito nem há sujeito sem ideologia. O indivíduo é
interpelado pela ideologia e é assim que a língua se faz” (PÊCHEUX, 1975), sendo, então,
o discurso o “lugar” em que se pode manifestar/observar essa relação entre linguagem e
ideologia.
Para o presente artigo, adotamos o conceito de ideologia, tal qual postulou
Orlandi, com base em Pêcheux. Segundo a autora, (2009, p. 46), “a ideologia faz parte,
ou melhor, é a condição para a constituição do sujeito e dos sentidos. O indivíduo é
interpelado em sujeito pela ideologia para que se produza o dizer”. A ideologia toma o
lugar de constituinte do sujeito, que é interpelado por ela.
Arquivo, segundo Pêcheux (1997), é um campo de documentos disponíveis e
pertinentes sobre uma dada questão. De acordo com Pacífico (2011), o sujeito necessita
de conhecimento sobre o objeto gerador de seu discurso a fim de construir seu ponto de
vista, o que será feito por meio do acesso ao arquivo.
Para Breton (2003), saber argumentar é uma necessidade, tendo cada vez mais
importância social, uma vez que é possível perceber que socialmente há desigualdade
entre aquele que detém o poder do convencimento pela palavra sobre aquele que não a
domina. Outro ponto de destaque acerca da argumentação é o fato de as avaliações
institucionais exigirem que seus candidatos sejam capazes de defender um ponto de vista.
A defesa de um ponto de vista só é possível se o sujeito for capaz de argumentar, ou seja,

se o sujeito tiver acesso ao que Pêcheux chamou de arquivo. Para Pacífico (2012), esse é
um ponto relevante, visto que a escola nem sempre dá condições para o aluno ter acesso
ao arquivo e, com isso, autorizá-lo a dizer. A autora defende que “para argumentar, o
sujeito precisa ter um ponto de vista formado e certo conhecimento sobre o objeto
discursivo” (PACÍFICO, 2012, p.55). Desse modo, o acesso ao arquivo é condição
indispensável para a construção de uma linha argumentativa em defesa de um ponto de
vista.
Também contribui para os estudos da argumentação o que postulou Amossy.
Segundo a autora (2007), a argumentação depende das condições sociais e institucionais
que são determinantes para a constituição do sujeito. A autora defende que a
argumentação se instala a partir do uso da língua. Acreditamos que isso ocorre,
principalmente, por ser a língua opaca e heterogênea e capaz de constituir a posição do
sujeito. Sendo assim, não é possível pensar argumentação sem o sujeito do discurso, pois
para a autora, o que caracteriza a argumentação no discurso como ramo da AD é o fato
de ela estar inscrita na materialidade da língua e seu entrecruzamento do linguístico com
o social, sendo a AD aquilo que os une.
Segundo Rojo e Moura (2012, p.37) é importante a escola “propiciar aos alunos o
contato com diferentes gêneros, suportes e mídias de textos escritos”. Para os autores, é
importante ampliar as possibilidades de letramento, pois esse elemento é essencial no
espaço escolar. Ao incorporar o uso da tecnologia nas práticas docentes, acreditamos
possibilitar aos sujeitos-alunos espaços de expressão e interação que os tornem mais
autônomos e capazes de assumirem posições discursivas polissêmicas.
Diante do que afirmam os autores, há indícios de que as práticas de letramento do
sujeito não podem estar dissociadas do que está a seu alcance na internet, pois sua
inserção na sociedade está diretamente associada ao uso e domínio das novidades que
surgem na rede. Estamos diante de um fenômeno chamado por Crystal (2001) de
letramento digital, processo pelo qual a escrita ganha mais espaço, mesmo que com
marcas de oralidade tão presentes. Por esse motivo, defendemos que a escola não pode
ficar alheia às diversas possibilidades de letramentos que os alunos têm acesso no seu
cotidiano.

Se a internet é campo profícuo para os multiletramentos, o uso das ferramentas
digitais torna-se indispensável para a aprendizagem. Sendo a escola uma das principais
agências de letramento, como afirma Kleiman, (2001), cabe, então, inserir o uso da
tecnologia nas aulas. Embora os documentos oficiais já tragam essa orientação, ainda nos
deparamos com questões de proibição tácita do uso do celular na sala de aula. Os
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), em 1998, já traziam orientações acerca do
uso da tecnologia da informação em contexto escolar. Um dos objetivos dos PCNs de
Língua Portuguesa é levar o aluno a “saber utilizar diferentes fontes de informação e
recursos tecnológicos para adquirir e construir conhecimentos” (BRASIL, 1998, p.8).
Nesse sentido, o uso do computador possibilita a criação de ambientes de aprendizagem
para que os alunos possam interagir, antecipar, simular, confirmar ideias prévias, criar
soluções e construir novas formas de representação mental.

A constituição do corpus
O corpus para análise foi constituído a partir de comentários colhidos em um blog,
intitulado “Além da sala de aula”, produzido pelo pesquisador, cujas postagens dos
sujeitos-alunos da pesquisa, deveriam estar relacionadas ao tema vinculado à questão
polêmica “por que usar (ou não) o celular durante a aula?”. Foi tarefa do pesquisador,
analisar o modo como os sujeitos formulam seus argumentos, construindo sentidos sobre
o tema, em condições de produção distintas daquelas que estão habituados em contexto
escolar, em situação de produção monitorada, em que o sujeito-aluno produz o texto para
o sujeito-professor. Vale ressaltar que o blog é alimentado pelos próprios sujeitos da
pesquisa, que comentam as postagens no ambiente virtual, de acordo com suas
necessidades e desejo de escrita, ao passo que as questões norteadoras reclamam sentidos
para eles. Os sujeitos têm acesso ao computador tanto nas aulas de informática, quanto
em suas casas, pois todos eles têm computador. A pesquisa contou com a participação de
quarenta alunos de nono ano de Ensino Fundamental, dos quais analisamos dois recortes
de suas produções.
O trabalho de análise consistiu em interpretar as marcas argumentativas nos
diferentes meios de circulação dos textos, uma vez que, para a AD, o trabalho do analista

deve ser a construção de um dispositivo da interpretação, sendo que, para Orlandi (2001),
a AD não interpreta os textos que analisa, mas os resultados.
Ainda segundo Orlandi (2013), analisar o discurso produzido pelo sujeito-aluno
pressupõe levar em conta quem é esse sujeito, o lugar de onde ele fala, para quem e em
que situação de produção, assim como o seu silêncio pode significar tanto quanto seu
dizer. Os sujeitos-alunos participaram de uma discussão sobre o tema em sala de aula, a
fim de terem acesso ao arquivo (PÊCHEUX, 1997). Foi feita a leitura e discussão da lei
12.730/2007, que versa sobre a proibição do uso do celular na sala de aula. Em aulas
posteriores foi feita a leitura e discussão do texto “Celular em sala de aula: proibir ou usar
como ferramenta?” publicado no site Terra em 15 de Julho de 2015. Após a leitura e
discussão, os alunos foram convidados a acessarem o blog e comentarem a questão
norteadora publicada pelo sujeito-professor-pesquisador.

Análise
Recorte 1
“Pera ai eles tomaram essa decisão sem consultar a nós já que vivemos
em um mundo democrático acho q eles deviam rever essa lei, porqurnn
trazer a tecnologia para sala de aula sendo q isso vai facilitar o
estudo.”

Notamos que o sujeito-aluno deste recorte, doravante, sujeito-aluno A, não foi
capturado pelo discurso dominante, que aceita as leis e não as questiona. Isso porque ele
indicia que na escola é ensinada a democracia teoricamente, contudo, na prática, o
discurso escolar é autoritário, que não dá voz ao aluno e o silencia. Entendemos o discurso
autoritário tal como postulou Orlandi (2001), como aquele que interdita a polissemia.
Defendemos que o sujeito-aluno indicia um posicionamento argumentativo por
meio de seus questionamentos sobre como a aprendizagem acontece dentro das escolas
pela proibição do uso do aparelho celular. Além disso, não podemos ignorar o uso das
tecnologias, tampouco a nova demanda contemporânea,que possivelmente valorizará o
celular como um colaborador nas práticas docentes.
Por outro lado, é possível analisar marcas linguísticas que indiciam um discurso
de distanciamento da lei. Esses indícios vêm marcados pelo uso do pronome pessoal de

terceira pessoa “eles” em oposição ao de primeira pessoa “nós”. Entendemos que o
sujeito-aluno, mesmo posicionando-se contrariamente à lei, deixa escapar a soberania que
ela exerce. Isso só é possível porque o sujeito da AD é cindido e sujeito à deriva.

Recorte 2
“Poxa tai que interessante, leis que proibem o uso do celular, cadê a
lei que puni os políticos corruptos ou a lei em que os professores
médicos policiais são priorisados e vez de ficar preuculpados com o
celular dos alunos talvez devecem olhar em volta e ve que situação que
o nosso pais esta vivendo.”

No recorte 2, o sujeito-aluno que chamaremos de sujeito B, argumenta acessando
o que está dominante no imaginário social. A referência aos problemas sociais
enfrentados pelo país indicia que esse sujeito foi capturado pela ideologia dominante, no
entanto seu acesso ao arquivo é que possibilitou a movimentação dos sentidos. As
discussões em sala de aula possibilitam formulações de argumentos que vão além daquilo
que está no texto. Embora capturado pela ideologia, a formação discursiva sobre a
cidadania lesada prevalece para dar voz ao seu posicionamento discursivo. Os indícios
presentes no recorte nos levam a dizer que o acesso ao arquivo possibilitou a leitura
polissêmica e, consequentemente, a argumentação do sujeito-aluno.

Considerações finais
A Análise do Discurso nos possibilita olhar para a materialidade linguística sem
deixar de considerar as condições de produção, a constituição dos sujeitos da pesquisa,
bem como sua relação com a história.
Ao fazer isso, foi possível perceber que há diferentes maneiras de formular
argumentos em defesa de um ponto de vista, é necessário que, para isso, o sujeito tenha
acesso ao arquivo e, dessa forma, seja autorizado a dizer. É nessa constituição do sujeito
que a escola deve abrir espaço para a leitura polissêmica com base no acesso ao arquivo
e às novas tecnologias e, consequentemente, a constituição de um sujeito-aluno que
assume e defende seu dizer.
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Resumo:
O trabalho busca com base nas teorias de Foucault (2004) e de Orlandi (2007), interpretar, por
meio do dizer do “Zelador de Túmulos”, identidades em constante fluidez. A análise aborda as
relações de representação/discurso/memória e os efeitos de sentido que o dizer do sujeito Zelador
de Túmulo emana em seu fazer profissional enquanto “cuidados de memórias” atuando no
espaço público do Cemitério Municipal de Três Lagoas. Os resultados indicam que tal discurso,
mediado pela migração populacional e pela ideologia de “mão de obra barata”, impõe ao sujeito
Zelador de Túmulo a angústia da (in)completude; identifica representações de desigualdades em
relação aos demais profissionais existentes na comunidade treslagoense e faz emergir o contexto
do discurso neoliberal estruturado para moldar relações de controle e de poder no espaço social
reforçando o entre lugar desses sujeitos.
Palavras-chave: Identidade; Representação; Discurso.

Considerações Iniciais
Neste texto, trazemos o discurso de uma senhora considerada “trabalhadora”
informal – ao qual examinamos os modos de organização que a memória emerge no
sujeito ao retratar a história de si enquanto relação com cotidiano social em um espaço
considerado “sem sujeito” - o Cemitério Municipal Santo Antônio no município de Três
Lagoas/MS. Trazemos o discurso promovido por vias da entrevista oral na perspectiva de
Orlandi (2009, p. 33) de que “todo dizer, na realidade, se encontra na confluência dos
dois eixos: o da memória (constituição) e o da atualidade (formulação)”. As condições de
produção para as reflexões que norteiam o trabalho foi o desejo de problematizar o dizer
“sou zeladora”/cuido do túmulos para aqueles que já não estão aqui” ocorrido em
momento próximo ao evento nacional conhecido como “O Dia de Finados”. É um
enunciado que revela um certo imaginário social carregado pelo efeito de sentido da
“ausência do outro”, ao mesmo tempo, a memória do “não-sujeito”. O trabalho busca com

base nas teorias de Foucault (2004) e de Orlandi (2007), interpretar, por meio do dizer do
“Zelador de Túmulos”, identidades em constante fluidez. Nesta sociedade em que o olhar
capitalista fomenta as relações tanto de produção quanto de interação social, mostram
perspectivas que nem sempre podemos visualizar sem considerarmos o fio condutor do
imaginário social. Logo, as escavações foram realizadas considerando a discursividade
de uma trabalhadora denominada, por ela mesma, como “Zeladora de Túmulos” que
sinaliza sua construção identitária desde muito cedo no ramo do “zelo pelos mortos”.
Experiência esta adquirida da relação maternal, desde os dezenove anos de idade, na
cidade de Ponta Porã/MS. Assim, ao mesmo tempo em que vislumbra o território do
outro, também inicia o processo de representações identitárias em que, não somente o
fato de ser considerada “estrangeira” em outro município, mas também adequar a vida
para novas situações de sobrevivência que paira no espaço “neutro” do cemitério - que
para nós, tidos como “viventes” - estamos na esfera de relações de poder/saber.
Diante do exposto, apresentamos como hipótese que o acontecimento da chegada
de diferentes trabalhadores para o município de Três Lagoas, neste período de 2015 a
2017, fomentada pelo incentivo comercial de mão de obra das grandes indústrias como a
International Paper (IP) e FIBRIA1, iniciada na década de noventa, não contribuiu para o
construto identitário das consideradas minorias - pessoas que dedicam ao serviço braçal
de limpeza diária nos túmulos - denominadas “Zeladores de Túmulos”, mas sim,
contribuiu para as relações de saber/poder do profissional servidor público municipal
impondo-lhe identidade periférica - “entre lugar", forçando-o a uma construção identitária
considerada fluída moldada por imaginários sociais. Logo, escavamos a escrita de si e a
relação constitutiva em movimento, uma vez que a atuação dessa trabalhadora emerge
seu processo - oscilante - de profissional liberal, de identificação (CORACINI, 2003, p.
239-255) bem como de resistência - por se estabelecerem -nas relações de saber e poder
conforme esteira foucaultiana, além do conceito de representação (FOUCAULT, 1995,
p. 10). Nesta perspectiva, damos partida para reflexões que somaram para outros estudos
no campo da análise do discurso.

1

Conforme o Núcleo de Documentação Histórica e Grupo de Educação Tutorial (PET-História) de Três
Lagoas, o processo de industrialização iniciou-se em 1990, continua até hoje.

Partida para reflexões
O objetivo das análises aqui apontadas foi pautado na importância de reflexões
sobre as minorias em contraposição ao avanço demográfico ocorrido com a chegada de
diferentes fábricas e empresas na região. Proporcionar a tomada da palavra desta senhora
“Zeladora de túmulo” remete-nos significar a voz “apagada” de uma considerada parcela
da sociedade, dentre as quais, a maioria é sem estudo formal; logo, mão de obra carente
de qualificação. Neste sentido, nota-se que em quase cem anos de fundação do espaço
“Cemitério Público Municipal Santo Antônio2” muitas situações de profissões
temporárias ocorreram. Para nós, interessa-nos o presente momento e suas minorias.
Consideramos o conceito de “profissão” como termo que relaciona a
especificidade de uma atividade cujo grau de complexidade é dominado pelo sujeito
executor. Nesta perspectiva, o sujeito “sem profissão”, para nós, é considerado uma
pessoa excluída das possibilidades de estudos e, por conseguinte, de aprimoramento
técnico, logo, não reconhecida juridicamente. Nesta perspectiva, o sujeito “Zelador de
Túmulo” não remete ao termo conhecido como profissão temporária, comumente usada
por alguns setores da economia neoliberal. A perspectiva que emerge “Zeladores de
Túmulo” conforme citados aqui, inserem-se predominantemente nos campos que
abordam o preconceito, o trabalho e a educação. Não foram encontradas pesquisas que
contemplem esta minoria, apesar de algumas relações no tocante às profissões serem
conduzidas, em geral, nas áreas da sociologia, psicologia, das ciências econômicas e da
antropologia, com preocupações diversas, entre elas, as de desvendar como o saber é
moldado a serviço do poder político, econômico e religioso. No entanto, os “Zeladores
de Túmulo” não se faz uma profissão informal recente, as investigações feitas para esse
fim e, alguns trechos da entrevista, recorte deste trabalho, denotam que esse afazer é
estruturado como profissão informal há anos, não sendo também uma realidade apenas
no município de Três Lagoas, mas uma realidade em outros municípios, inclusive, fora
do Estado de Mato Grosso do Sul.
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Cemitério fundado em 1917, dois anos após a emancipação do município. Está localizado à Rua Angelina
Tebet - Bairro Santa Luzia, no município de Três Lagoas - Estado de Mato Grosso do Sul, CEP: 79640250. Atualmente possui cerca de 3.977 pessoas devidamente aforadas no local conforme afirmação do
Técnico responsável pelo acompanhamento do Departamento de Aforamento, Odair Biassi.

Ressaltamos que o sujeito entrevistado é considerado subalterno conforme
perspectiva de Spivak (2010), sendo aquele que depende de outrem: pessoa subordinada
a outra. O subalterno refere-se à perspectiva de pessoas de regiões e grupos que estão
fora do poder da estrutura hegemônica. Neste sentido, não é o termo apenas para o
oprimido, mas para representar aqueles que não conseguem seu lugar em um contexto
globalizante, capitalista e excludente. O diferencial deste trabalho é trazer a voz da
enunciadora3 buscando o que é singular nesses discursos. Nesse contato com a
materialidade ocorre o que é significativo - ao falar de si -emergem outros discursos e
memórias que marcam a presença do inconsciente. O sujeito traz em seus discursos
possibilidades de escavações que marcam a exclusão social. No âmbito social, a entrevista
remete à região de onde é o sujeito, seu contexto familiar e cultural, conforme afirma
Lysardo-Dias (2009), o princípio organizador da constituição da sua identidade social é
a ação de incluir/excluir. Abordaremos a seguir a relação do “sujeito e o não-sujeito” no
espaço específico do “túmulo” - o que emergem diferentes representações. Afirmamos
que o acontecimento propicia a memória e a (in)memoria(m). Quando falamos em sujeito
na perspectiva da AD somos lançados ao sujeito constituído pelas relações entre os pares,
sujeito da oralidade, sujeito perpassado pela linguagem e, por isso mesmo, sujeito da
subjetividade, do desejo e da incompletude. No contexto da análise do dizer do “Zelador
de Túmulo” deparamos com a linha tênue, o entre lugar - lugar entre a vida e o póstumo.
Logo, o cemitério, local no qual acontecem as relações de força e poder dos “Zeladores
de Túmulo”, as relações são perpassadas pelas memórias dos sujeitos que perderam o ente
e as lembranças daqueles que não mais se encontram em nosso meio. Apontando um olhar
sobre o não-sujeito, confirmamos por meio do Estado da Arte que não existe uma
definição nos moldes que apresentamos. Muitos autores tratam do não-sujeito como
sujeito da incapacidade subjetiva e do desejo, porém, as definições não tramitam no plano
da não existência, do sujeito inexistente enquanto matéria, mas, vivo na memória e na
lembrança daqueles que o amaram. Segundo Paul Henry (1992, p. 188), que define o
sujeito como sendo “o sujeito sempre, e ao mesmo tempo, sujeito da ideologia e sujeito

3

Firmina dos Santos Martins Brum, cinquenta e um anos de idade. Mãe de quatro filhos, todos adultos.
Trabalha em espaços de cemitérios desde os dezenove anos de idade. Trato que aprendeu com sua mãe
porque toda a família eram “Zeladores de Túmulo” na cidade de Ponta Porã/MS.

do desejo inconsciente e isso tem a ver com o fato de nossos corpos serem atravessados
pela linguagem antes de qualquer cogitação”, o que nos define e nos marca como sujeito
é o fato de sermos, inevitavelmente, subjetivos. Na perspectiva da subjetividade, a
escavação bibliográfica a respeito do não-sujeito aponta em Basaglia (1981) a definição
traçada por meio da história do manicômio que criou todo um processo para lidar com o
louco, o sujeito alienado, alheio a tudo e a todos, um sujeito estrangeiro a si mesmo. Essa
alienação impede que a subjetividade comum a todos os sujeitos não encontre, no sujeito
alienado, espaço para sua desforra, o que o transforma consequentemente, em um nãosujeito.

Assim, a subjetividade se torna o ponto central para que o sujeito seja

reconhecido como tal. Sendo o louco incapaz de subjetividade e de desejo, incapaz para
conquistar e permanecer num lugar social determinado por ser biologicamente alienado,
a ele é destinado o lugar de não-sujeito, um não-sujeito da loucura medicalizada.
Já em Beauvoir (2009, p. 210-211) encontramos o conceito de não-sujeito
sintetizado na problemática do segundo sexo: a mulher. A mulher é o não-sujeito, é o
Outro, e ser o outro não é uma condição determinada pela natureza. É a cultura que
imprime desse modo, a experiência da mulher. No entanto, como já dito, o conceito de
não-sujeito que aqui apresentamos é o sujeito também da incapacidade de subjetividade
e de desejo, mas não por estar acometido pela loucura, mas por ter sido acometido pela
inexistência do sopro de vida e, por não ter vida, se encontra no lugar de não-sujeito, de
não existente, daí nossa palavra chave, (in)memoria(m).

Sobre a (in)memoria(m)
Ao trazermos a análise do discurso da minoria envolvida no cotidiano do cemitério
pretendemos desconstruir a imagem que fazemos e temos do outro enquanto imaginário
social. O conceito que trazemos de (in)memória(m) é justamente a marca da ausência do
outro que move todo o percurso das ações de um “Zelador de Túmulo”. O fato de o nãosujeito presente no local póstumo estar incapacitado à subjetividade e ao desejo, move o
respeito e o compromisso apenas pelo fato de trazer à tona a memória nas pessoas que o
circulam. Portanto, (in)memória(m) citada aqui, retrata esta circunstância e
acontecimento do que permanece daquilo que já não é mais real - o zelo do que é oculto
aos olhos, o zelo do não-sujeito. Nas reflexões abordadas trouxemos representações que

deslocam e movem a constituição identitária dos trabalhadores escavada na perspectiva
da incompletude, condição geral da linguagem (Orlandi, 2009, p. 52). A relação que estes
“Zeladores de Túmulos” possuem com as pessoas consideradas “donas do espaço do
túmulo em questão” dinamiza as relações de poder uma vez que, aparentemente, ocorre
a subserviência - independentemente de não ocorrer a assinatura contratual entre ambas prática normal entre todos os funcionários do Cemitério Municipal Santo Antônio. Ao
exercitarem suas habilidades e cuidarem do(s) túmulo(s) completam o círculo de
demanda da força de trabalho porque são pagos, por particulares, para “limpar e manter
o espaço do túmulo específico - organizado”. Assim, o incentivo que as pessoas
encontram, para realizar suas atividades remuneradas, respaldam no fomento da visão “do
possuir e do ter”. Esta realidade não se difere no contexto do trabalho no cemitério uma
vez que os trabalhadores recebem valores irrisórios, mas que auxiliam em suas despesas.
Muito mais do que traçar reflexões e as análises de dados, estamos imbuídas a promover
a (des)construção do que está exposto enquanto estereótipos que envolvem o sujeito
Zelador de Túmulos.

Análise de dados
A análise aborda as relações de representação/discurso/memória e os efeitos de
sentido que o dizer do sujeito Zelador de Túmulo emana em seu fazer profissional
enquanto “cuidados de memórias” atuando no espaço público do Cemitério Municipal. O
corpus deste trabalho é constituído por diálogos entre três documentadoras, (Doc1) 48
anos, professora formadora; (Doc2) 49 anos, professora formadora; e (Doc3) 44 anos,
professora universitária; com uma informante (Inf) 51 anos, denominada “Zeladora de
Túmulos”. Os recortes analisados corroboram a imagem de um sujeito que está
diretamente ligado às relações de poder/saber, que “ditam” o que é “aceito”. Na
materialidade linguística, aparecem marcas de um sujeito cuja identidade não pode ser
definida, posto que se mistura com outras ou se dilui nelas, dentro do contexto de trabalho
diário, justamente porque a alteridade presente reforça vozes que nem sempre são as
mesmas, mas que significam, uma vez que a memória e a heterogeneidade constitutiva
estão presentes. As materialidades analisadas mostram um sujeito em constante conflito
identitário e em busca de marcar seu espaço. A necessidade de marcar o território e vencer

a demanda do dia são situações presentes. Apresentamos, a seguir, os recortes
selecionados e seus respectivos efeitos de sentido emergidos pela fluidez existente no fio
condutor discursivo. No recorte 1, o texto compreende o depoimento da informante (Inf)
sobre “as condições do serviço de Zelador de Túmulos”.
(R1) Inf( ) pode vir no cemitério que o morto não vai faz e mal pra ninguém não... agora o vivo/
a gente tem medo do vivo... agora... do morto... ce pode ficar sossegado que não faz mal...a gente
sempre tem o respeito né? tem que ter o respeito né? não é porque eles estão ali/ como diz...a
carne morreu mas a alma ta viva...entendeu?

Para Orlandi (2009, p. 38), “É na língua que a ideologia se materializa”, de modo
que, nesses recortes, podemos interpretar que o sujeito enunciador, ao significar, se
significa quando estabelece uma relação de temporalidade e de referência de conduta, ao
utilizar o uso do advérbio de tempo fórico agora não está ligado “à escala concreta de
mediação”; não exprime o momento ou período fisicamente delimitado pelo enunciador
porque o tempo em questão não é cronológico (NEVES, 2000, p. 259), o que vem
ressignificar, nesse discurso, uma concretude do ser “sujeito e do agir deste”, sinaliza a
condição de que os viventes são, por si, “perigosos”. Esta afirmativa separa dois contextos
contraditórios, sujeito/não-sujeito - vivo/morto - no olhar da entrevistada, remete ao
sujeito harmônico quando consegue liderar as duas situações - que segundo ela,
inconscientemente - entra na formação constitutiva do sujeito quando utiliza a
materialidade “respeito” em diferentes circunstâncias, reforça a heterogeneidade
constitutiva.
A carga semântica do advérbio de tempo agora cria no leitor a imagem de um
sujeito trabalhador pronto para distanciar “seu espaço do espaço do outro”. Portanto,
existe a marca da separação de condutas entre ambos, o que é reforçado pelo uso do
substantivo masculino “respeito” seguido do verbo ter. Para a autora Neves (2000), o uso
do verbo ter na afirmativa “tem que ter” (é auxiliar de modalidade obrigatória) o que
promove o efeito de sentido das relações semântico-sintagmáticas inculcando no sujeito
a ação/reação diante do espaço (túmulo) visitado. Este efeito de sentido não esvazia o
verbo em si, mas provoca a cristalização promovida pelo uso do verbo-suporte (ter)
porque estimulam a construção semântica enquanto fomento na frase. O discurso emana
efeito de sentido em relação à intensidade de formação cultural do sujeito transmitindo a

perspectiva do “respeito” como fomento para as interações que ocorrem. O uso do
substantivo masculino, elemento nominal, acompanhado de determinante, reforça o ideal
de “realização” contido no enunciado. Essa “realização” provoca o deslocamento,
remetendo à responsabilidade que cada um tem diante de suas ações (Idem, p. 333). Nesse
sentido, na esteira foucaultiana podemos afirmar que se trata da vontade de verdade e que,
o sujeito ao enunciar – os adjetivos vivo/morto - remete ao efeito de sintagma nominal a
pessoa, que indiretamente torna-se a referência direta que culmina com a afirmativa ao
enunciar “a carne morreu mas a alma ta viva” - faz o paralelo semântico no contexto
religioso, articulado com a conjunção “mas” - sinaliza como argumento e configura-se
com teor fórico. De uma forma geral, a informante traz para si, a representação da
educação familiar para o contexto do cemitério quando utiliza o verbo “entrar” na
tentativa de articular efeitos de sentido ligados à conduta e formação social das pessoas
que transitam e ou passam pelo espaço público do cemitério. Logo, está acionada à
memória - que alerta o sujeito para o direcionamento comportamental - marcado pelo
sintagma “respeito”. Assim, todos os sujeitos tendem a se enquadrar nesta demarcação
temporal e espacial que a demarcação túmulo - reveste. Na sequência, trazemos o recorte
2, que consiste o depoimento da informante (Inf) sobre “a forma de rendimento do marido
e dela pelo serviço que desempenha no Cemitério”, indagado pela documentadora (Doc1)
bem como a explicação da função do termo “Zeladora de Túmulo”, conforme citado à
documentadora (Doc2).
(R2) Inf( ) porque:: ele não é empregado... não é:: fixo... e nem eu né? É zelador, zeladora a
gente é autônomo né. E zelar sabe o que que é? é você/ você:: varrer em volta dos túmulo... tem
jardim... eu acho que eles... pegam muito no pé da gente que é zeladora... porque eu tenho
marido que trabalha de pedreiro... e eles são os concorrente...

Ao refletirmos sobre os recortes R2, antecipamos o conceito dado por Aurélio
sobre o sintagma “zelar”. Para o autor, remete ao efeito semântico de tratar com zelo, com
cuidado ou administrar diligentemente. Portanto, faz-se necessário analisar a regularidade
da palavra “zeladora/zelador” presentes nos discursos uma vez que existe a presença de
outras vozes - a alteridade e, emerge o que Orlandi (2009, p. 22) afirma ser o equívoco da
língua. Outra perspectiva para o uso regular do sintagma “zeladora/zelador” envolve o
que Authier-Revuz (1997) define como heterogeneidade constitutiva: no discurso não

existe centro para o sujeito, mas sim, que o discurso apresenta o imaginário do sujeito
dividido, cingido por outras nuances que ele não domina porque está fora da esfera
consciente. Nesta perspectiva podemos refletir que o sintagma “zelador”, em sua
essência semântica - possui a definição de “zelo”, originária do grego “zelos” que
significa ardor, ciúme, cuidado. Remete ao efeito de sentido, para o sujeito responsável
pelo túmulo, como sendo aquele que “administra um imóvel ou um bem específico”. Na
sociedade contemporânea, o termo zelador exprime muito mais do que um simples
administrador de imóvel, ele é, em muitos casos, o que gerencia uma coletividade de
moradores, exemplo do “zelador4” existente em condomínios. Em ambos os recortes
citados estão presentes a perspectiva do sujeito incompleto, lapidado pelo olhar do outro
em relação ao desempenho de suas funções conforme padrão instituído pelo discurso da
governabilidade. O norte dado ao que a sociedade considera como padronizado, aparece
no discurso da trabalhadora de forma sutil, porém, com regularidades que demonstram o
entre lugar vivido por eles no cotidiano. Esta fragmentação social aparece no uso do
sintagma “autônomo” que remete ao diferencial dos demais servidores públicos porque
a relação de independência promove o direito de espaço e de poder que muitos buscam.
Esta ideologia presente no saber/poder é direcionada para o campo semântico de mão de
obra quando o sujeito se utiliza do advérbio de negação para refutar a empregabilidade
“ele não é empregado”. Muitas oscilações ocorrem no espaço de convivência - em
especial dentro do cemitério, movendo o sujeito à perspectiva de superação e de vencer
as dificuldades conforme o sucesso ou não de cada dia. É perceptível a disputa para a
liderança dos espaços já constituídos do cemitério pelos “Zeladores de Túmulos” uma
vez que cada espaço é marcado por uma concepção imaginária de poder em que o “dono
do túmulo” transfere ao zelador, pelo simples fato da manutenção, a responsabilidade da
identidade do sujeito não presente (defunto). Portanto, uma das representações do sujeito
zelador está em ser o perpetuador de presença do sujeito ausente - “assegurar a
Neste sentido, o calendário comemorativo prevê o dia 09 de fevereiro como o “Dia do Zelador” - para
direcionar a importância do profissional na área de imóveis - cf. enunciado publicado no site do Jornal
Gazeta do Povo: “O 9 de fevereiro, Dia do Zelador, é pouco lembrado por moradores e usuários de edifícios
residenciais e comerciais. Mas o trabalho desses profissionais é cada vez mais valorizado pelo mercado
imobiliário – entidades do setor e também empresas, como a incorporadora Invespark e a imobiliária
Apolar, vêm investindo na qualificação da categoria, fundamental para o bom funcionamento dos
condomínios”. (GAZETA, 2011)
4

permanência da memória daquele que se foi”. Esta ação transcende o simples fato do
“zelar” e alcança a esfera das relações de poder. Exemplo desta representação identitária
será analisado no próximo recorte por marcar a presença da alteridade em relação aos
serviços que os zeladores desenvolvem quando sinalizam o trabalho e suas consequências
na concorrência.
Diante do contexto trabalhista do século XXI, que cria as relações de poder
demarcadas pela iniciativa de exploração conforme esteira marxista - pela existência e
operacionalização da “mais valia”, analisamos as influências do meio para que o sujeito
utilize este discurso carregado da semântica dominante - noção de superação, uma vez
que o sintagma “concorrente” exprime lado oposto do ser “zelador” quando visto pelo
olhar do outro. Logo, cada zelador é considerado dominante em seu próprio espaço. Esta
relação de empoderamento conquistada a partir da quantidade de túmulos que “zelam” remete ao processo ideológico de “marketing” pessoal se consideramos que o trabalho de
cada um deles é visto conforme o que se apresenta aos olhos dos transeuntes no dia a dia:
um túmulo limpo, polido, com flores, sem nenhuma peça quebrada, intacto. Neste sentido,
a afirmativa denota o gosto pelo que faz, independente do aceite ou não do outro naquilo
que ela exprime enquanto parte da sua constituição. Por fim, deixamos algumas questões
para nossos interlocutores - demarcando que há a necessidade de levarmos para a
academia as vozes e o fazer dos sujeitos inscritos no entre lugar, na simbologia linguística
da exclusão, em especial, no território que faz parte da nossa história, como é o caso do
município de Três Lagoas/MS.

Considerações finais
A investigação a que buscamos neste trabalho focou nas escavações mediante a
presença de regularidades, mas que o sujeito que discursa, dentro do que é determinado
por suas articulações enquanto ser constitutivo do e no Outro, faz escolhas ligadas ao
exercício da sua função no jogo da linguagem e assim, diferentes representações e
significados emergem. Trouxemos a reflexão em relação ao “sujeito e ao não-sujeito” no
espaço específico do cemitério e “túmulo” - sinalizando as possibilidades que emergem
diferentes representações. Logo, podemos afirmar que o acontecimento propicia a
memória e a (in)memoria(m) dos sujeitos dentro de seus contextos de condições de

produção específicos. Nenhum espaço existente - de aforamento - no Cemitério
Municipal Santo Antônio, assim como em outro qualquer, não exclui desta possibilidade
de interpretação que a linguagem traz em seu bojo.
Os resultados indicam que tal discurso, mediado pela migração populacional e
pela ideologia de “mão de obra barata”, impõe ao sujeito Zelador de Túmulo a angústia
pela (in)completude; identifica representações de desigualdades em relação aos demais
profissionais existentes na comunidade treslagoense e faz emergir o contexto do discurso
neoliberal estruturado para moldar relações de controle e de poder no espaço social
reforçando o entre lugar destes sujeitos enquanto “cumpridores de tarefas” e
perpetuadores dos sentidos (in)memoriam daquele que é oculto aos olhos – o ser que já
não é presente, para nós, o não-sujeito. O sujeito é fluido, possuidor de movências
alicerçadas na alteridade, na ilusão de verdade e que está diretamente ligado às relações
de poder/saber, que “ditam” o que é “aceito”. Ademais, esse sujeito, moldado e
perpassado pelas relações ideológicas, de força e de poder, são perpassados pelas forças
que se agitam no espaço do póstumo e no contexto da (in)memoria(m).
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Resumo:
Neste artigo, propomos uma reflexão teórico-metodológica para o estudo da voz cantada na
canção. Utilizamos os conceitos de posicionamento e investimento, propostos por Maingueneau
(2001) e aplicados por Costa (2012) e Gonzalez (2014), respectivamente, ao discurso
literomusical brasileiro e à canção para crianças. Tal tipologia servirá à investigação da relação
entre investimentos vocais e a definição de posicionamentos discursivos (MPB, Gospel, Canção
de massa e POP para crianças). Esperamos, assim, divulgar o potencial da Análise do Discurso
como paradigma epistemológico importante na pesquisa de corpora como a materialidade vocal.
Este projeto de pesquisa, quando efetivado, mediante a análise de corpus representativo de
diferentes vertentes da música para crianças, deverá favorecer a consolidação de parâmetros
metodológicos eficientes, capazes de dar conta da compreensão do plano vocal articulado ao
verbal das canções.
Palavras-chave: posicionamento; investimento; voz cantada.

O projeto INVOCANÇÕES
O projeto de pesquisa ora apresentado propõe ampliar as reflexões sobre o
investimento vocal como delineador de posicionamentos no Discurso Literomusical
Brasileiro para Crianças. Desse modo, não exploramos, em um corpus, a existência de
características vocais e verbais definidoras de cada posicionamento, mas apenas
mostramos a tipologia teórico-metodológica que será utilizada em análises futuras, tendo
em vista que consideramos a voz cantada, dimensão ainda pouco estudada da canção,
como uma rica materialidade simbólica sobre a qual a análise do discurso deve se
debruçar. Nesse sentido, como a noção de investimento vocal, proposta por nós, recobre,
por sua vez, ideias mais estritas como intervocalidade constitutiva, intervocalidade
mostrada e metavocalidade, julgamos que seja pertinente exprimi-las neste artigo.

A Análise Discursiva de Maingueneau
Maingueneau (2005a) coloca o interdiscurso no domínio da heterogeneidade
(AUTHIER-REVUZ, 1990), que, por sua vez, já remonta ao dialogismo de Bakhtin. O
autor francês estabelece para esse conceito uma acepção forte (ampla), que se associa
com a constituição dos discursos e uma interpretação fraca (restrita), que é da ordem da

representação no discurso e, portanto, se aproxima do processo da heterogeneidade
mostrada (não-marcada), possível de ser reconstituída por meio de índices variados.
Julgamos, portanto, que essas relações de constituição e de representação não se
apliquem apenas ao plano verbal, mas às outras dimensões contextuais, que são, assim,
determinadas pela semântica global (MAINGUENEAU, 2005) de cada discurso. Logo,
tomamos como pressuposta a constituição intrinsecamente interdiscursiva do discurso
literomusical para crianças, sobre o qual a nossa futura pesquisa se debruçará e de suas
dimensões contextuais, especialmente a vocal, mas sem deixar de considerar que, ao
mesmo tempo em que tais dimensões são constitutivamente heterogêneas, também o são
determinadas pela semântica global do discurso e dos seus respectivos posicionamentos
que aquelas contribuem para configurar.
Todo discurso, na definição de Maingueneau (1997), tem como característica
básica o estabelecimento de posicionamentos, que abrangem tanto a organização material
dos textos como o modo de vida das comunidades discursivas. Ao propor o conceito de
posicionamento, Maingueneau (2001) considera o vínculo entre a formação discursiva e
os elementos da comunidade discursiva, os sujeitos criadores. Esse conceito se refere,
portanto, à forma adotada pelo sujeito criador para gerenciar a sua relação com o discurso
no qual atua, e com a sua obra.
Assim, do mesmo modo que, na proposta de Maingueneau (2005a), o
posicionamento surge da forma como o sujeito criador gere a sua relação, não com uma
sociedade em bloco, mas com a prática discursiva literária, também a obra não é
considerada em sua globalidade, mas no nível do gênero discursivo que ela mobiliza. Em
decorrência da delimitação do objeto da pesquisa, e por partilhamos da mesma posição
de Maingueneau (2001) quanto à sociedade e à obra, é que não analisamos o gênero
canção como um todo, mas optamos por salientar a dimensão vocal da canção em relação
com o plano verbal. Como julgamos que o cantor, para se posicionar no campo discursivo
literomusical, precisa gerir a sua relação com a própria voz, consideramos que esse gesto
se aproxime do conceito de “investimento” proposto por Maingueneau (2001). Desse
modo, optamos por falar em investimento vocal.

Intervocalidade constitutiva: constituição da qualidade vocal

Seguindo os preceitos que Maingueneau (2005a) utiliza para propor uma
concepção forte de interdiscurso, consideramos, assim como o autor, que a presença da
alteridade já está tão entranhada no investimento vocal que não é necessário lançar mão
de expedientes para delimitá-la nesta e tampouco projetá-la em outras dimensões
contextuais, como a cenografia, embora isso também possa ocorrer, como discutiremos
mais adiante no tópico referente à intervocalidade mostrada. A alteridade, na nossa
pesquisa, corresponde a outras qualidades vocais com os respectivos valores por elas
adquiridos nos diferentes posicionamentos do campo discursivo literomusical brasileiro
e em outros discursos (intervocalidade constitutiva). Esse parâmetro da qualidade vocal
corresponde, segundo Belhau e Pontes (1987, p. 23), ao “conjunto de características que
identificam uma voz humana. Relaciona-se à impressão total criada por uma voz”.
Assim, nessa nossa abordagem da intervocalidade constitutiva, as qualidades
vocais legitimadas pelos outros posicionamentos da prática discursiva literomusical e
pelo interdiscurso têm primazia sobre a qualidade vocal de um cantor, a qual não pode
ser considerada, conforme a visão da teoria que adotamos, como uma produção
puramente individual, mas como forma de marcação posicional em um campo discursivo.
Desse modo, consideramos que há um processo circular na constituição de qualquer
qualidade vocal que incorpora valores já adquiridos por outras qualidades vocais no
campo discursivo no qual tomam parte, e no interdiscurso, ao mesmo tempo em que, ao
se constituir, reatualiza esses valores, retroalimentado-os com novas imagens e
reforçando e difundindo aquelas já estabelecidas na memória coletiva, como ilustramos
no diagrama do quadro 15:

Quadro 15- Processo de constituição de uma qualidade vocal

VALORES
ADQUIRIDOS PELAS
QUALIDADES VOCAIS
NO DISCURSO
LITEROMUSICAL E
NO INTERDISCURSO

INCORPORAÇÃO DE
ESTERÓTIPOS
VOCAIS POR UMA
QUALIDADE VOCAL

REATUALIZAÇÃO E
RECRIAÇÃO DE
ESTEREÓTIPOS
VOCAIS PELA
QUALIDADE VOCAL
CONSTITUÍDA

Fonte: Elaboração própria

Portanto, a esta pesquisa interessa analisar como esse processo de constituição
ocorre nas qualidades vocais dos intérpretes do posicionamentos do discurso
literomusical para crianças, identificando quais estereótipos que as qualidades vocais por
eles estabelecidas reatualizam e criam, constituindo-se, de tal modo, uma dimensão de
cada posicionamento.

Intervocalidade mostrada e metavocalidade: representação e ênfase no investimento
vocal
Além de investigarmos a intervocalidade nesse plano constitutivo, pretendemos
observar como os cantores mostram (tornam audível), no investimento vocal, a relação
entre qualidades vocais de diferentes posicionamentos e do interdiscurso (intervocalidade
mostrada), porque consideramos que a exibição desse processo, assim como da
constituição da qualidade vocal, sinaliza para um posicionamento perante outras
qualidades vocais da própria prática discursiva e do interdiscurso.
Para identificar como as relações entre qualidades vocais de diferentes
posicionamentos e do discurso literomusical são exibidas no investimento vocal,
adaptamos, para a dimensão vocal, os valores de captação e subversão, propostos por
Maingueneau (1997), que mostram como a presença do outro pode ser reconstituida, na
materialidade textual, por índices variados. Para tanto, foi necessário relacionar tais
valores com parâmetros de leitura/audição vocal, já que esses recursos também podem

ser encontrados, de forma semelhante ou divergente, em outros investimentos vocais e
em outras vozes do interdiscurso, como a falada.
É válido observar que a utilização de recursos vocais, em um mesmo ato
fonatório que os elementos verbais, pode mostrar, na dimensão vocal, uma ênfase da
qualidade vocal do cantor (metavocalidade) e uma captação ou subversão de
características de outras qualidades vocais (intervocalidade).
Quadro 16- Síntese das relações vocais no investimento vocal
INTERVOCALIDADE
CONSTITUTIVA
RELAÇÕES
VOCAIS

INTERVOCALIDADE
MOSTRADA
METAVOCALIDADE

Fonte: Elaboração própria

Desse modo, a qualidade vocal nem é puramente individual, tampouco
simplesmente social, visto que suas condições materiais adquirem valores na cultura,
constituindo estereótipos vocais que, ao serem explorados de modo específico por um
posicionamento, constituem-se em uma dimensão da sua identidade. Portanto, instala-se,
assim, uma relação de reciprocidade entre o posicionamento discursivo que legitima a
expectativa de uma certa qualidade vocal, como também o contrário, ou seja, deduz-se,
com suporte na qualidade vocal do cantor, o posicionamento discursivo no qual ele toma
parte.
Isso só é possível porque qualquer posicionamento estrutura sua distância com
relação a outros posicionamentos de um mesmo campo discursivo com base em diversas
investimentos observáveis (gênero, código de linguagem, cenografia etc), inclusive o
investimento vocal que, por sua vez, mostra uma dimensão do investimento em um ethos.
Assim, uma transgressão vocal nunca é universal, visto que é sempre constrangida aos
limites de cada posicionamento, que autoriza, ou não, certas transformações nas
condições materiais da qualidade vocal, já que algo inaceitável, num determinado
posicionamento, pode ser aprovado em outro.

Contribui para a definição desses limites o fato de a qualidade vocal poder ser
gravada, permitindo, assim, que o cantor reflita se está empregando a materialidade da
voz em consonância com os efeitos presumidos e os fins a alcançar conforme as diretrizes
do posicionamento ao qual se filia. Desse modo, o posicionamento lhe dá a possibilidade
de escolher entre múltiplas explorações das condições materiais da voz, desde que fiquem
em consonância com os seus pressupostos. Só a forma registrada em uma gravação, no
entanto, expressa a escolha do cantor. Assim, a opção do cantor por determinado
investimento vocal é estabilizada no fonograma da canção, podendo ser repetida
indefinidamente, mas sendo ressignificada a cada escuta.
Além disso, o processo que vai desde o momento em que o cantor entra em estúdio
até o processo final, passando pelos momentos de audição reservada, autorizam o cantor
a controlar conscientemente a forma vocal da mensagem, permitindo que invista em
recursos vocais que já tenham sido usados por outros cantores em outras canções e em
outros posicionamentos, desde que se adequem ao posicionamento ao qual se filia. Isso
mostra que a exploração das condições materiais da voz na canção popular não obedecem
puramente às intenções do cantor, mas constituem um ponto de convergência entre a
incorporação de estereótipos vocais e a percepção do cantor e do ouvinte das condições
materiais e sociais do seu investimento vocal.
Assim, mesmo que de forma modesta, elaboramos uma reflexão teóricometodológica para analisar a dimensão vocal de canções que julgamos poder ser utilizada
para ampliar a análise de Gonzalez (2014), que em vista dos objetivos da sua pesquisa,
trata de modo bem geral a dimensão vocal na canção para crianças.

A Análise Discursiva de canções para crianças, de Gonzalez (2014)
Gonzalez (2014) descreve o funcionamento dos posicionamentos presentes na
canção popular para crianças com base nas categorias de análise interdiscursividade,
ethos e performance, chegando assim a três marcações identitárias: a mpb, o gospel e a
canção de massa para crianças.
Tanto as categorias de análise como os posicionamentos delineados pela autora
interessam ao nosso estudo. O conceito de interdiscursividade funciona mais como uma
base teórica da qual derivamos os conceitos de intervocalidade constitutiva e mostrada.

Já os conceitos ethos e performance interessa-nos mais de perto, tendo em vista que
pretendemos delimitar e investigar, na performance dos principais intérpretes dos
posicionamentos delineados por Gonzalez, o papel do investimento vocal para a
construção dos ethé ligados a cada um deles.
No tocante à voz na performance do posicionamento MPB, Gonzalez (2014, p.78)
aponta que não há “hierarquização entre quem canta e quem toca instrumento, ou quem
faz vocal base e backing vocal dentro de filmagem”. Além disso, a autora aponta “um
investimento na qualidade musical, tanto na parte instrumental como na vocal [como]
uma das principais características desse posicionamento” (p.78). Dentre os elementos
apontados pela autora, para compor tal qualidade musical, estariam a virtuosidade e uma
preocupação com a voz.
Quanto aos aspectos vocais na performance do posicionamento gospel, Gonzalez
(2014, p. 97) mostra que “há uma maior valorização da técnica em detrimento da parte
musical [...]”. Ademais, destaca, como “Um fato importante em relação à performance na
música gospel em geral, [...] o uso da voz para simbolizar um transe ou um momento de
entrega e comunhão espiritual profundo, sendo feitos investimentos vocais, como gritos,
até que a voz fique rouca (p.99). A autora ainda considera o “investimento em tom grave
e suavização da voz [...] [como] como forte característica da música gospel [...]”.
No que tange ao posicionamento canção de massa para crianças, Gonzalez (2014)
observa que “a canção é representada exclusivamente pela figura do cantor” (p.114), visto
que não há ou há pouca valorização dos instrumentos musicais tanto na composição das
canções como nas apresentações. Com isso, a autora confirma a sua hipótese da
autorreferenciação mediante “um investimento maior [...] na apresentação da
performance que no trabalho com a linguagem literomusical” (p.118). Tal
autorreferenciação ocorre “tanto por meio da própria letra das músicas como de vozes
sobrepostas à música” (p.118).
Se tomarmos como exemplo o papel da voz na MPB para crianças, observaremos
que a autora destaca a presença de um investimento em uma qualidade vocal, uma
preocupação com a voz e uma virtuosidade, mas sem descrever em quais parâmetros
vocais os intérpretes investem para a construção desses ethos vocal virtuoso.

Quanto à voz no posicionamento gospel, a autora parece ser mais precisa, quando
destaca como característica do posicionamento o parâmetro altura (investimento em tom
grave) e a qualidade vocal (suavização da voz). Além disso, mostra que a voz é utilizada
para construir uma espécie de transe, no entanto, não descreve, nesse caso, quais
elementos vocais concorreriam para tal efeito de sentido.
No que concerne à voz na canção de massa para crianças, apesar de a autora
identificar uma sobreposição das vozes do cantor para mostrar uma autorreferenciação
também não analisa em quais canções, em que partes delas isso ocorre, e nem atenta para
o fato de que tal recurso vocal pode contribuir para a geração de estereótipos em relação
às produções desse posicionamento. Nesse sentido, a articulação de valores culturais com
a atualização de estereótipos, que é promovida pelos recursos vocais utilizados na canção
infantil, constitui um aspecto essencial de nossa pesquisa.
Pretendemos, então, ampliar e aprofundar mais cada um dos posicionamentos
descritos por Gonzalez, acrescentando o pop-rock para crianças que não fez parte da sua
pesquisa, mediante a descrição da dimensão vocal da performance e das funções
discursivas ensejadas por ela. Além disso, pensamos poder contribuir com a questão,
levantada por Costa (2013), da autonomia relativa da produção de canções para crianças,
na medida em que ao aplicarmos o conceito de intervocalidade (constitutiva e mostrada),
talvez consigamos analisar a relação do discurso literomusical para adultos com o para
crianças, no que tange ao trânsito de elementos vocais entre seus posicionamentos.

Escolha do corpus
Considerando-se que Gonzalez (2013) e Costa (2013) já organizaram um corpus,
constituído por canções infantis publicadas no Brasil a partir da década de 1980 até os
dias atuais e que sua escolha tem relação com os posicionamentos apresentados na canção
infantil brasileira, julgamos ser isso pertinente para nós, visto que queremos investigar a
relação entre os investimentos vocais e a definição de posicionamentos discursivos nesse
campo. Vejamos a seguir uma sistematização desses corpora.

Quadro 1: sistematização do corpus constituído por Gonzalez (2013) e
Costa (2013)

Posicionamento

Grupo/artista

Disco/ CD

MPB

Palavra Cantada

Canções Curiosas (1998) e
Pé com Pé (2005)
Meu pé meu querido pé
(1997)
Xou da Xuxa (1986),
Xegundo Xou da Xuxa
(1987), Xou da Xuxa 3
(1988), 4º Xou da Xuxa
(1989), Xou da Xuxa 5
(1990), Xou da Xuxa 6
(1991), Xou da Xuxa 7
(1992), Xuxa (1993) e Sexto
Sentido (1994).
Angélica (1988, 1989, 1990
e 1991)
Mundo Maravilha (1988),
Show Maravilha (1992),
Maravilha (1987), Mara
(1989) e Curumim (1991)
Crianças Diante do Trono
(2002) e Amigo de Deus
(2003)
Aline Barros e Cia volumes
1 (2005), 2 (2008) e 3
(2011)
Um (2004), Dois (2009) e
Tlês (2012).
Eu e meu guarda-chuva
(2002)
Pequeno Cidadão (2009) e
Pequeno Cidadão II (2012)
Música de brinquedo (2011)

Hélio Ziskind
Canção de massa

Xuxa

Angélica
Mara

Gospel

Diante do trono

Aline Barros

Pop-rock

Adriana Partimpim
Branco Mello
Pequeno Cidadão
Pato Fu

Fonte: Elaboração própria

Além disso, é possível que, no decorrer da pesquisa, ampliemos ou reduzamos
esse corpus, eliminando ou excluindo alguns desses álbuns e elegendo outros dos mesmos
grupo ou artistas, ou que nos atenhamos a determinadas canções que evidenciem mais a
relação entre investimento vocal e a dimensão verbal. Nesse sentido, os álbuns
selecionados funcionariam mais como um universo do qual delimitaríamos o corpus
efetivo da nossa pesquisa.

Considerações Finais
Nossa exposição foi mais no sentido de trazer a lume uma tipologia metodológica
para o estudo da voz cantada em canções para crianças. Embora a nossa futura análise
pretenda articular a dimensão vocal da canção com o plano verbal, aqui, enfatizamos as
categorias referentes à primeira materialidade, tendo em vista que é esse o elemento mais
inovador do projeto. Algumas aplicações dessa tipologia já podem ser vistas, neste
mesmo volume, em trabalhos sob minha orientação, os quais são intitulados:
Relacionamento amoroso em canções para crianças (José Wesley Vieira Matos), A
alteridade animal em canções para crianças (Ana Joyce Mesquita Felix), Construções
identitárias em canções para crianças (Maria Bianca da Silva Marques), A indentidade
brasileira na canção “eu” (Palavra cantada, 1998) - Gabriel Moreira Peixoto.
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A VERDADE DO LIVRO DIDÁTICO DE INGLÊS NO
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Resumo:
O lugar da autoridade de saber, fruto da concentração da relação saber-poder, garante poder
inquestionável ao livro didático. Segundo Foucault (1979), não há verdade que se faça sem poder
e, do mesmo modo, o poder não deve ser entendido como algo que se possui, pois ele circula. São
essas as motivações que nos levam a crer que o livro didático não pode funcionar como um
discurso de verdade sem a contribuição do discurso sobre ele; visto que o saber que ele encerra
necessita de investimentos de poder para circular e se colocar como verdade. Acreditamos,
portanto, que o discurso sobre o livro didático de inglês (LDI) investe poder sobre o saber do
LDI para que ele possa funcionar como um discurso de verdade. Considerando que o discurso
carrega marcas linguísticas, históricas e ideológicas de cada sociedade, argumentamos que a
verdade do livro didático é, agora, produzida discursivamente através de princípios moduladores
(DELEUZE, 1990) da sociedade de controle.
Palavras-chave: Verdade; Livro didático de inglês; Sociedade de controle.

Introdução
O efeito de sentido compartilhado socialmente sobre o poder do livro, como um
lugar de saber e verdade, data de antes da metade do século XVIII, quando o estilo antigo
de leitura se definia pela “reverência e respeito pelo livro porque ele é raro, porque está
carregado de sacralidade mesmo quando é profano, porque ensina o essencial”
(CHARTIER, R., [1945]1996, p. 86). Apesar de esse modo de leitura ter sido suplantado
pela leitura volumosa, silenciosa e individual, com muitos textos laicos, a partir de 1750,
como afirma Chartier (idem), o poder do livro que ensina o essencial e, justamente por
ensinar o essencial, parece ter sobrevivido ao tempo e marcado o livro didático desde o
surgimento das primeiras cartilhas ou dos primeiros hornbooks1.
Além disso, o lugar da autoridade de saber, fruto dessa concentração da relação
saber-poder, garante poder inquestionável ao livro didático. Segundo Foucault ([1979]
2004), não há verdade que se faça sem poder e, do mesmo modo, o poder não deve ser
entendido como algo que se possui, pois ele circula. São essas as motivações que nos
levam a crer que o livro didático não pode funcionar como um discurso de verdade sem
1

Nome em inglês da cartilha feita de madeira, couro e chifre, usada durante vários séculos, a partir de
meados do século XV, na Europa e nos Estados Unidos da América.

a contribuição do discurso sobre ele; visto que o saber que ele encerra necessita de
investimentos de poder para circular e, assim, se colocar como verdade. Acreditamos,
portanto, que o discurso sobre o LDI investe poder sobre o saber do LDI para que ele
possa funcionar como um discurso de verdade. Considerando que o discurso carrega as
marcas linguísticas, mas também históricas e ideológicas, de cada sociedade,
argumentamos que o poder de discurso de verdade do livro didático é, agora, produzido
discursivamente através de princípios moduladores (DELEUZE, [1990] 2008),
característicos da sociedade de controle.
Segundo Deleuze ([1990] 2008), a modulação é o modo de ação da sociedade de
controle, que não age por imperativos, como fazia a sociedade disciplinar. As modulações
são moldes que se autodeformam, garantindo que nada chegue ao término. Esse
funcionamento interminável é possibilitado pelos princípios moduladores – ou dizeres
que funcionam como modulações –, que regem a sociedade de controle, exigindo
atualizações contínuas, promovendo a motivação e assegurando o controle permanente.
Observaremos o efeito de princípios moduladores ao analisarmos o dizer de um
professor da rede pública de ensino sobre o livro didático de inglês do Programa Nacional
do Livro Didático 2011.

Verdade e livro didático
Segundo Silva e Correia (2004, p. 616) “os educadores reconhecem que os
impressos utilizados por alunos e professores permitem conhecer o cotidiano das salas de
aula” justamente por apresentarem “conteúdos ‘legítimos’ a serem transmitidos”

2

(APPLE, M. V., 1993, apud SILVA, V. B.; CORREIA, A. C., 2004 p. 617) já recortados,
selecionados a partir do “patrimônio humano construído ao longo de gerações e ainda
uma reelaboração dos tópicos escolhidos em nome de propósitos didáticos” 3 (FORQUIN,
J., 1993, apud SILVA, V. B.; CORREIA, A. C., 2004, p. 617).

2

APPLE, M. Trabalho docente e textos: economia política das relações de classe e de gênero em
educação. Porto Alegre: Ed. Artes Médicas, 1995.
3
FORQUIN, J-C. Escola e cultura: as bases sociais e epistemológicas do conhecimento escolar. Porto
Alegre: Artes Médicas, 1993.

Além desse funcionamento do livro didático na condição de objeto de saber, é
preciso considerar ainda o modo de funcionamento de seu discurso. Para Grigoletto
(1999), vários aspectos do LD apontam ao seu funcionamento como um discurso de
verdade, ou um discurso que “ilusoriamente se estabelece como um lugar de completude
dos sentidos”4. Conforme assevera a autora (1999, p. 68):
O modo de funcionamento do LD como um discurso de verdade pode ser
reconhecido em vários aspectos: no seu caráter homogeneizante, que é dado
pelo efeito de uniformização provocado nos alunos (i.e., todos são levados a
fazer a mesma leitura, a chegar às mesmas conclusões, a reagir de uma única
forma às propostas do manual); na repetição de uma estrutura comum a todas
as unidades, com tipos de seções e de exercícios que se mantêm constantes por
todo o livro, fator que contribui para o efeito de uniformização nas reações dos
educandos; e na apresentação das formas e dos conteúdos como naturais,
criando-se o efeito de um discurso cuja verdade “já está lá”, na sua concepção
(GRIGOLETTO, 1999, p. 68).

Também Souza (1999, p. 27) trata do poder de verdade do livro didático,
relacionando tal poder ao saber que ele encerra:
O caráter de autoridade do livro didático encontra sua legitimidade na crença
de que ele é depositário de um saber a ser decifrado, pois supõe-se que o livro
didático contenha uma verdade sacramentada a ser transmitida e
compartilhada. Verdade já dada que o professor, legitimado e
institucionalmente autorizado a manejar o livro didático, deve apenas
reproduzir, cabendo ao aluno assimilá-la (SOUZA, 1999, p. 27).

Isto é, o livro didático carrega em suas páginas, através de seu “caráter
homogeneizante”, como descrito acima por Grigoletto, a “verdade sacramentada” que, de
acordo com Souza, também acima, deve ser transmitida e reproduzida pelo profissional
autorizado institucionalmente, portanto, legitimado, a fazê-lo. Nesse momento da sala de
aula, vemos a necessária participação do professor no processo de legitimação do saber
digitado, linearizado, estruturado, simplificado, homogeneizado, ilustrado e diagramado
nas páginas do livro didático. Um saber morto que espera, aguarda, e que só será posto
em circulação pela ação do professor. Um saber que necessita de uma carga de poder que
se lhe incida para pô-lo em funcionamento como verdade, como na concepção
foucaultiana em que o poder tem a incumbência de produzir a verdade.

4

Ver GRIGOLETTO, 1999, p. 67-68.

Essa necessária participação daquele que coloca o saber do livro didático a
funcionar como verdade pode se instaurar muitas vezes como um momento de escape e,
no caso do professor, como um lugar de resistência. É preciso, contudo, não menosprezar
a força da vontade por uma ação didática apenas reprodutora, como encontramos nas
prescrições detalhadas nos manuais, ou livros do professor, sobre o uso do LDI. Aliás,
como lembra Grigoletto (1999, p. 76), “Por sua própria concepção, o manual [do
professor] induz a que se delineiem papéis fixos, padronizados, regidos pela disciplina da
homogeneização, da repetição e do caminho já estabelecido por outras mãos”.
Mesmo assim, não podemos deixar de perceber nesse momento, em que o saber
nas páginas do livro didático aguarda a voz que o transformará em verdade, o espaço da
ação docente – que, como obra do ser que age, pode não ser apenas reprodutora – e
também a contribuição do discurso sobre o LDI, que pode ou não atribuir ao livro didático
o poder necessário para produzi-lo como verdade. Afinal, como argumentam Deacon e
Parker (1995, p.102),
[...] aquilo que aparece como mecanismo para a transmissão do conhecimento
por uma autoridade, dentro de uma instituição, representa, na realidade,
condições de possibilidade de sujeição, mascarada por alegações de
favorecimento do progresso intelectual, da mobilidade sócio-econômica e do
progresso social (DEACON; PARKER, 1995, p. 102).

Tais “possibilidades de sujeição” devem ser consideradas, esclarecem os autores,
dentro de uma microfísica do poder, como na concepção foucaultiana sobre a circulação
do poder, e não no sentido de mão única da dominação.
Ainda segundo Foucault, não há verdade que se faça sem poder e, do mesmo
modo, o poder não deve ser entendido como algo que se possui, pois ele circula: “para
que haja um movimento de cima para baixo, é preciso que haja ao mesmo tempo uma
capilaridade de baixo para cima” (FOUCAULT, M., [1979] 2004, p. 250). Tal como a
verdade, o poder não deve ser entendido como algo que se possa produzir fora de sua
relação com o saber. São essas as motivações que nos levam a crer que o livro didático
não pode funcionar como um discurso de verdade sem a contribuição do discurso sobre
ele; visto que o saber que ele encerra necessita de investimentos de poder para circular e,
assim, se colocar como verdade. Em outros termos, acreditamos que o discurso sobre o

LDI investe poder sobre o saber do LDI para que ele possa funcionar como um discurso
de verdade.
Uma vez que, para Foucault (1979), o saber é visto como uma construção
discursiva engendrada pelo poder, para que sejam produzidos enunciados que funcionem
de acordo com a sociedade em que são estabelecidos, pareceu-nos possível encontrar na
materialidade discursiva elementos que remetessem a um funcionamento já marcado por
traços reconhecíveis da sociedade de controle e não mais predominantemente da
sociedade disciplinar.
Segundo Deleuze (1990), com o advento da globalização, da comunicação em
rede, o enfraquecimento das bordas que delimitam esses espaços fechados e repartidos
pela sociedade disciplinar favorece a circulação do poder, que já não se prende mais em
moldes, mas os atravessa, em uma modulação constante e interminável. Em outros
termos, na sociedade de controle, o poder não age no enclausuramento dos moldes fixados
pelos espaços repartidos da sociedade disciplinar, mas encontra-se agora adaptado aos
moldes deformáveis da pós-modernidade. Um poder cujos meios confundem discursos e
práticas, agindo sub-repticiamente na opacidade da suposta transparência que defende.
Nossa pesquisa5, então, esforçou-se em perceber a presença de princípios
moduladores na materialidade discursiva que, consoante Deleuze (1990), são dizeres que
funcionam como modulações e regem a sociedade de controle, exigindo atualizações
contínuas, promovendo a motivação e assegurando o controle permanente.
A análise percebeu esse funcionamento em ambos os eixos discursivos. No
interdiscurso, muitos enunciados funcionam como princípios moduladores, garantindo o
adiamento do fim, demandando atualizações contínuas, motivando o indivíduo e
assegurando o controle. No eixo do intradiscurso, a materialidade linguística é
frequentemente marcada pela modalização do dizer, como uma moldagem auto
deformante, produzindo o efeito de suscitar outros caminhos e adiando o término.

Análise do dizer de um professor sobre o livro didático de inglês do PNLD 2011

5

Refiro-me à minha tese de doutorado sob o título de O discurso sobre o livro didático de inglês: a
construção da verdade na sociedade de controle, apresentada ao Departamento de Letras Modernas da
Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo no ano de 2014.

Analisaremos a seguir apenas um dizer, constituído da resposta escrita de um
professor a um dos questionários de nossa pesquisa6. A análise segue os preceitos
estabelecidos pela linha pecheutiana, principalmente em relação à conceitualização de
análise do discurso como a percepção de efeitos de sentido (PÊCHEUX, M. 1975, 1983)
e, também, como gestos de leitura (ORLANDI, 1994).
Os dados foram coletados entre 2012 e 2013, após a adoção do livro didático de
inglês pelo Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), que inclui a disciplina de
língua estrangeira pela primeira vez em 2011.
Colhidas durante o período em que as coleções didáticas adotadas através do
PNLD 2011 estavam em pleno uso na escola pública, as respostas a esse questionário, de
modo geral, carregam a satisfação, mas também as preocupações e os descontentamentos
pontuais dos professores respondentes em relação aos aspectos práticos do dia a dia de
sala de aula, como o conhecimento de língua exigido, a sequência de conteúdos, a
distribuição do material, o cuidado com a manutenção e uso do livro como um objeto
material, entre outros.
Para observarmos se e como o livro didático de inglês do PNLD 2011 é
representado como uma verdade, um saber, analisamos os dizeres da resposta do
professor (P) a uma pergunta do questionário.

Pergunta: Caso você utilize alguma das coleções adotadas, você está satisfeito(a)?
Explique os motivos.
Resposta de P: Sim, o CD room ajuda muito nas aulas. O livro é de fácil
entendimento. O próprio aluno consegue resolver algumas atividades. [sic]
Vemos que a representação de aluno historicamente construída como aquele que
nada sabe volta a se constituir nesses dizeres de P. De início, a ênfase marcada pela
palavra “próprio” antes de aluno produz o efeito de surpresa nos dizeres de P, como se
não fosse esperado que o aluno pudesse realizar as atividades sozinho.

6

O corpus da pesquisa foi formado por três segmentos: oficial, midiático e profissional. O segmento
profissional contou com as respostas de professores de inglês do 6º ao 9º ano da rede pública de ensino,
coletadas em dois momentos: antes de as coleções que compuseram o PNLD 2011 serem conhecidas (2009
– 2010) e no período em que já estavam sendo adotadas pelos professores (2012 – 2013).

Ainda nessa mesma frase, vemos o trabalho da modalização, abrindo a
possibilidades. Isto é, para P, o aluno não resolve as atividades; ele “consegue resolver”.
A diferença que observamos entre resolve e “consegue resolver” é que, no primeiro caso,
o efeito produzido faz da resolução algo simples e rápido: frente à atividade, o aluno a
resolve. Já no segundo caso, a resolução das atividades é representada como algo mais
difícil; um processo que demanda esforço e tempo: o aluno consegue resolver. A ação do
aluno frente às atividades fica então estendida, adiada até que ele consiga resolvê-las.
Como vimos, o adiamento do fim, com ênfase na extensão do processo, é uma das
características do funcionamento discursivo das sociedades de controle. Em relação às
atividades, a modalização funciona pela restrição das atividades que o aluno consegue
resolver (“algumas”), sem, contudo, estabilizar o sentido. Isto é, o dizer abre para a
possibilidade de existirem outras atividades que possam também ser resolvidas e outras
ainda que não possam ser resolvidas. Assim, esse dizer produz um efeito de não-dito sobre
aquelas atividades que não podem ser resolvidas, pois há atividades que o (“próprio”)
aluno não consegue resolver. O dizer “o próprio aluno” acaba então funcionando como
uma denegação, pois há atividades que ele não consegue resolver sozinho, mesmo que o
livro seja “de fácil entendimento”.
Em outros termos, a diferença percebida entre os efeitos de um dizer não
modalizado («o aluno resolve as atividades») e “o próprio aluno consegue resolver
algumas atividades” aponta à reescrita da representação de aluno tradicionalmente
pensado como aquele que não consegue resolver as atividades propostas sem a ajuda do
professor e do livro didático.
Nesse dizer de P, a representação de material didático (CD e livro) contrasta com
a representação de aluno. De um lado, o CD, que ajuda, e o livro, que é “de fácil
entendimento”. Do outro lado, está o aluno, cujo sucesso é parcial, pois não consegue
resolver todas as atividades.

Considerações Finais
A partir da análise dos dizeres empreendida em torno da verdade do livro didático,
parece-nos possível concluir que a modalização do dizer, como um princípio modulador,
característico do funcionamento das sociedades de controle, assume a função discursiva

de garantir a ilusão de existência de muitas possibilidades. Ao mesmo tempo, a
modalização do dizer reproduz ainda a representação historicamente marcada de aluno
que não consegue resolver as atividades propostas sem ajuda, seja ela do professor ou do
livro didático.
Observamos, portanto, na materialidade linguística, a contribuição da
modalização como meio de garantir o adiamento do término e oferecer linhas de fuga,
que apontam a possibilidades de sentido, como rotas alternativas. Enquanto isso, porém,
o dizer trabalha para garantir o sentido desejado, historicamente construído e
ideologicamente compartilhado.
Novamente, o problema do insucesso no aprendizado de língua estrangeira recai
alhures, aqui, sobre o aluno, salvaguardando a verdade dos materiais, protegendo o saber
do livro didático como uma verdade inquestionável.

Referências
CHARTIER, R. Do livro à leitura. In: _____. Práticas da leitura. São Paulo: Estação
Liberdade, [1945]1996, p. 77-105.
DEACON, R.; PARKER, B. Educação como sujeição e como recusa. In: SILVA, T. T.
(org.), O sujeito da educação. Petrópolis: Ed. Vozes, 1995, p. 97-110.
DELEUZE, G. Conversações: 1972-1990. São Paulo: Ed. 34, [1990] 1992, 7a
reimpressão: 2008.
FOUCAULT, M. Microfísica do poder. 20ª ed. Rio de Janeiro: Ed. Graal [1979] 2004.
GRIGOLETTO, M. Leitura e funcionamento discursivo do livro didático. In:
CORACINI, M. J. (org.). Interpretação, autoria e legitimação do livro didático.
Campinas: Pontes, 1999, p. 67-77.
ORLANDI, E. Gestos de leitura. Campinas: Ed. Unicamp, [1994] 2010.
PÊCHEUX, M. Semântica e discurso: uma crítica à afirmação do óbvio. Campinas: Ed.
Unicamp, [1975] 2009.
_______ . O Discurso: Estrutura ou acontecimento. 3a ed. Campinas: Ed. Pontes, [1983]
2002.

SILVA, V.; CORREIA, A. Saberes em viagem nos manuais pedagógicos (PortugalBrasil). In: Cadernos de Pesquisa. São Paulo, vol.34, nº123, 2004, p.613-622. 2004.
SOUZA, D. Autoridade, autoria e livro didático. In: CORACINI, M. J. (org.).
Interpretação, autoria e legitimação do livro didático. Campinas: Pontes, 1999, p. 2731.

GRUPO DE ESTUDO E PESQUISA EM CIÊNCIA E
ENSINO gepCE
Maria José P. M. de Almeida;
Alberto Lopo Montalvão Neto;
Wanderson Rodrigues Morais;
Patrícia Maria Azevedo Xavier
(Universidade Estadual de Campinas/CNPq e CAPES)
mjpma@unicamp.br
Resumo:
O gepCE, da Faculdade de Educação da Unicamp, institucionalizado em 1995, realiza estudos e
pesquisas no âmbito da educação básica, ensino superior, pós-graduação e educação não formal,
dirigidos para a produção e divulgação de elementos culturais relativos à ciência e para a
compreensão de dimensões da produção científica e tecnológica e do funcionamento da sua
escolarização. Dentre os muitos autores que sustentam teoricamente as pesquisas do grupo, a
primeira autora deste texto tem utilizado preferencialmente os da análise de discurso, na vertente
que teve em Michel Pêcheux seu principal articulador. Aqui nos referimos a aspectos do percurso
desse uso.
Palavras-chave: gepCE; análise de discurso, dispositivo analítico.

O Início do Uso da Análise de Discurso no gepCE
Algumas pesquisas do subgrupo do gepCE, que aqui chamaremos de Go, se
apoiaram teoricamente, no que se refere a questões relacionadas à compreensão de
aspectos verbais, em autores como o psicólogo Lev Vigotsky e o filósofo Henri Lefebvre.
Autores que analisam questões educacionais como Michael Aplle e George Snyders, ao
abordarem noções como currículo oculto, tradição seletiva e conflito versus consenso,
além da ideia de que o conhecimento elaborado deve incluir e superar o conhecimento
inicial, também têm contribuído significativamente para as investigações que têm sido
desenvolvidas no Go. E embora sem apontar muitos outros autores que têm sido
relevantes para o que se faz nesse sub-grupo do gepCE, não podemos deixar de lembrar
aqui Thomas Khun e o processo de construção da ciência e Gaston Bachelard, que entre
muitas outras noções nos alerta para a importância do processo de continuidade e ruptura.
Entretanto, o Go vem há longo tempo se apoiando teoricamente em autores da análise de
discurso (AD), com direcionamento principal para a vertente que teve em Michel Pêcheux

um de seus principais articuladores e, dentre as produções dessa vertente, as mais
utilizadas têm sido as de Eni Orlandi.
Não é fácil identificar como esses autores começaram a ser incluídos em trabalhos
desse sub-grupo, mas encontramos uma referência a Orlandi (1983) na tese de doutorado
da primeira autora deste texto, defendida em 1987. Embora esse estudo tenha se
sustentado em aportes teórico-metodológicos bastante diferentes, quando na tese é
afirmada a relevância de liberar do papel de instrumento as linguagens matemática e
cotidiana, para considerá-las como mediação, esta noção é admitida segundo Orlandi
como relação constitutiva, ação que modifica e transforma. Referência ao mesmo texto
dessa autora é feita em Almeida e Silva (1994), artigo sobre análise da prática pedagógica,
em que os autores se baseiam em diferentes referenciais para montar o que chamam de
noções teóricas, admitidas como conceitos extraídos de diferentes estudos bibliográficos.
Sobre a noção de condições de produção apontam para Orlandi (1983 e 1988), ao
afirmarem que todo discurso é produzido em certas condições e que existe a história de
quem lê e de quem diz e essa história tem papel importante na leitura e no dizer.
Entretanto, o início do uso da AD como principal apoio teórico remete para uma
dissertação de mestrado, Silva (1997), e nos itens seguintes procuramos evidenciar como
a AD tem sido amplamente um marco teórico significativo para o Go.

Princípios Noções e Temáticas de Pesquisas
No que se refere a princípios básicos seguidos em pesquisas do Go, acreditamos
que o principal seja a consideração de que a linguagem não é transparente. Ela não se
limita a ser um suporte para o pensamento e/ou um instrumento de comunicação de
informações. Orlandi (1994) explicita que pensar a linguagem como instrumento de
comunicação/informação é considerar que ela é transparente. Nessa vertente da AD, a
linguagem é essencialmente produto do trabalho dos homens em sociedade, ou seja, efeito
de um processo histórico, no qual o discurso é o lugar específico em que se pode observar
a relação entre linguagem e ideologia, sendo esta caracterizada como o imaginário social
que medeia as relações entre o indivíduo e as suas condições de existência, uma condição
necessária para a linguagem Orlandi (1994). Daí a importância da memória discursiva ou
interdiscurso, ou seja, do já dito que sustenta a possibilidade do dizer.

Vamos definir diretamente o discurso como efeito de sentido entre locutores
[…] se pensamos o discurso como efeito de sentidos entre locutores, temos de
pensar a linguagem de uma maneira muito particular: aquela que implica
considerá-la necessariamente em relação à constituição dos sujeitos e à
produção dos sentidos. Isto quer dizer que o discurso supõe um sistema
significante, mas supõe também a relação deste sistema com sua exterioridade
já que sem história não há sentido, ou seja, é a inscrição da história na língua
que faz com que ela signifique […] discurso este, por sua vez, se apresenta
como o lugar específico em que podemos observar a relação entre linguagem
e ideologia. (Orlandi, 1994, p.53).

E segundo Pechêux:
[…]O sentido de uma palavra, de uma expressão, de uma proposição, etc. não
existe "em simesmo", (isto é, em sua relação transparente com a literalidade da
significação), 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) […] as palavras, expressões,
proposições etc. mudam de sentido segundo as posições sustentadas por
aqueles que as empregam.[…] (PECHÊUX, 1988, p.160).

Um outro aspecto da AD que não podemos deixar de citar aqui, pela relevância
que tem tido nos trabalhos do Go focalizados na área de Ensino de Ciência/Educação em
Ciências, é a de que "Nos estudos discursivos, não se separam forma e conteúdo e
procura-se compreender a língua não só como uma estrutura, mas sobretudo como
acontecimento" (ORLANDI, 1999, p.19). A consideração dessa indissociabilidade tem
sido levada em conta no Go, não apenas nas análises que visam compreender como tal
coisa teria ocorrido ou sido dita, a partir de informações verbais ou imagéticas coletadas,
mas também em investigações nas quais os pesquisadores montam unidades e/ou
episódios de ensino visando verificar o seu funcionamento quando em situações de
ensino.
E nesta síntese de parte das noções da AD frequentemente utilizadas em pesquisas
do Go, finalizamos com a noção de autoria/repetição e com a concepção de leitura,
atividade esta que tem sido muito estudada neste sub-grupo do gepCE, visando a
compreensão de como têm sido e/ou podem ser trabalhados diferentes tipos discursivos
no ensino das disciplinas da área de Ensino de Ciências e/ou em recursos didáticos a elas
destinados. Para Orlandi (1998) a constituição do autor supõe a repetição. Esta, quando
empírica, é um exercício mnemônico, quando formal, uma técnica de dizer de outra
maneira e a histórica " […] inscreve o dizer no repetível enquanto memória constitutiva

[…]" p.70. Dos fatos que para a autora se impõem quando se aborda a leitura numa
perspectiva discursiva, destacamos" […] a noção de que a nossa vida intelectual está
intimamente relacionada aos modos e efeitos de leitura de cada época e segmento social."
(ORLANDI, 1988, p.8).
No que se refere a mestrados e doutorados, desenvolvidos no Go, que se
subsidiaram em noções da AD, até o momento foram defendidos quatro mestrados com
problemáticas voltadas para o Ensino Fundamental, nove para o Ensino Médio e duas
para o Ensino Superior. Entre os doutorados, quatro abordaram questões relacionadas ao
Ensino Médio, oito ao superior e um à formação continuada de professores. Cabe ressaltar
que, entre os estudos voltados para o Ensino Superior, a maioria focalizou temáticas
relacionadas a disciplinas de cursos de Licenciatura, uma foi realizada numa disciplina
de curso de Engenharia e uma num curso de jornalismo.
Alguns dos trabalhos que desenvolveram estudos em sala de aula se pautaram em
outros referenciais para montagem das unidades/episódios de ensino e na AD para
construir os dados a serem analisados a partir das informações coletadas. É o caso da tese
"Leituras em Aulas de Física na Educação de Jovens e Adultos", defendida em 2009 por
Gláucia Lopes, que montou as atividades de ensino pautada em Paulo Freire e no
dispositivo de análise utilizou noções da AD. O mesmo ocorreu com a tese defendida em
2013, por Thirza Pavan Sorpreso, com o título "Energia Nuclear Mediante o Enfoque
Ciência, Tecnologia e Sociedade na Formação Inicial de Professores de Física". Foram
também realizados estudos que não focalizaram o ensino formal, como a tese "Ciência,
Tecnologia e Aspectos Sociais nos Dizeres de Professores Movimentos de Sujeitos e de
Sentidos", defendida em 2004, por Luiz Eduardo Pedroso.

Dois Exemplos de Artigos Sustentados Teoricamente na Análise de Discurso
Aqui sintetizamos dois trabalhos, dentre os que no Go foram realizados, a partir
de projetos de pós-doutorado. Publicados no mesmo ano, esses dois trabalhos analisam
problemáticas bastante diferentes.
Nardi e Almeida (2007) tratam nesse artigo da constituição da área de Educação
em Ciências ou Ensino de Ciências no Brasil. Buscam compreender respostas dadas a
questões formuladas em entrevistas a pesquisadores brasileiros no contexto de

desenvolvimento do projeto: Formação da área de Ensino de Ciências: memórias de
pesquisadores no Brasil. Utilizam como suporte teórico a AD, procurando compreender
o imaginário desses pesquisadores sobre fatores que teriam contribuído para a
constituição dessa área de pesquisa. A problemática que inspirou essa investigação está
associada ao fato dos autores terem notado que, embora parecesse haver consenso quanto
à existência da área entre os que se consideram desse campo, o mesmo não parecia ocorrer
em relação à natureza do quê e de como pesquisar, pois não é difícil constatar que as
investigações produzidas em diferentes grupos são bastante diferentes umas das outras.
Também pareciam distintas as posições de diferentes pesquisadores quanto aos fatores
que teriam contribuído para a constituição da área.
Dentre outras noções da análise de discurso que sustentam o estudo, os autores
apontam que, compreender um discurso é buscar explicações para como ele produz
sentidos, ou seja, determinar as condições de produção desses sentidos e, no que se refere
ao imaginário, citam Orlandi (1999), quando a autora se refere ao mecanismo imaginário
e diz que esse mecanismo “[…] produz imagens dos sujeitos, assim como do objeto do
discurso, dentro de uma conjuntura sócio-histórica. […] Na relação discursiva, são as
imagens que constituem as diferentes posições” (p.40). Essa noção foi extremamente
relevante numa pesquisa em que as entrevistas foram realizadas por um pesquisador da
mesma área dos entrevistados.
Essas noções e outras do dispositivo teórico permitiram notar a falta de consenso
nos imaginários dos pesquisadores entrevistados, quanto a fatores relevantes que teriam
dado origem à área, enquanto campo de investigação e, consequentemente, no que
considerar nas investigações. Embora buscassem indícios do que teria causado as
divergências, os autores admitem que isso não tem impedido um processo contínuo e
acelerado de realização de investigações relevantes e altamente diversificadas.
Zanon et al. (2007) analisam as contribuições da leitura de um capítulo do livro
Vida de Laboratório, de Bruno Latour e Steve Woolgar, na formação de estudantes de
um curso superior de Química, matriculados em uma disciplina de comunicação
científica. As autoras relatam que antes da leitura do texto, os estudantes consideraram
que “ser cientista” era "estar no laboratório". Depois da leitura com as atividades e
mediações pedagógicas que realizaram, obtiveram indícios de que eles haviam notado

limitações nos seus conhecimentos sobre outras atividades realizadas pelos cientistas,
principalmente no que se refere à escrita de artigos científicos. Aspectos socioeconômicos
também são abordados no decorrer das atividades.
Dentre as noções da análise de discurso que sustentam esse estudo destacamos o
entendimento da leitura. As autoras apontam que, conforme Orlandi (1988), ela é ao
mesmo tempo, uma questão linguística, pedagógica e social. Também destacam algumas
peculiaridades, como essa atividade não poder estar restrita ao seu caráter técnico, nem
ser tratada apenas em termos de estratégias pedagógicas mais imediatas. Ou seja, não se
lê apenas para assimilar conteúdos que estariam contidos no texto. A leitura não é apenas
decodificação. Ela é o momento crítico da constituição de um texto, um momento
privilegiado do processo de interação verbal, uma vez que é nele que se desencadeia o
processo de significação.
Cabe aqui lembrar que a noção de leitura, conforme o parágrafo anterior, bem
como outras noções da AD apontadas pelas autoras nesse artigo, constituíram o
dispositivo teórico que sustentou o estudo. Entretanto, para que a análise das informações
coletadas pudesse ser realizada, foram fundamentais também noções próprias do tema
trabalhado, tais como a compreensão do laboratório de pesquisa e sua caracterização
conforme Latour e Woolgar, autores do texto lido pelos estudantes. Exemplificando,
destacamos aqui o argumento central proposto por esses autores, quando apontam que a
ciência não se distingue de outras práticas sociais. O cientista, assim como qualquer outro
ator social, utiliza estratégias persuasivas, que visam garantir a aceitação dos enunciados
por ele produzidos.
E aqui julgamos que cabe lembrar que "[…] o dispositivo analítico pode ser outro
diferente nas diferentes tomadas que fazemos do corpus, relativamente à questão posta
pelo analista em seus objetivos" (ORLANDI, 1999, p.64). Como essa questão sempre está
associada à problemática selecionada na área da investigação, notamos a relevância nas
escolhas feitas tanto no que se refere ao dispositivo teórico, quanto aos saberes da área
em questão. Ou seja, não se pode esperar da AD uma ferramenta pronta para realização
da análise, mas sim princípios e noções que contribuem para a constituição do dispositivo
analítico pelos pesquisadores.

Doutorados em Andamento
Aqui são apresentadas as propostas do doutorado em andamento do segundo,
terceiro e quarto autores deste texto, os quais participaram do V CIAD.
Em trabalho realizado em âmbito de doutoramento, apresentado no V CIAD com
o título provisorio de "Discursos sobre Transgênicos em Livros Didáticos de Biologia: a
Produção de Sentidos Possíveis a Partir de Múltiplas Leituras", pretendemos partir de
reflexões iniciadas em trabalhos anteriores pelo autor, sobre os discursos de Genética
presentes nos livros didáticos. As reflexões que nos levam a esta proposição, iniciadas
principalmente nas análises de dissertação, a nível de mestrado acadêmico (Montalvão
Neto, 2016), se pauta na compreensão de que os conteúdos de Genética são tratados de
forma demasiada objetiva e neutra nos livros didáticos, silenciando questões socialmente
relevantes para o Ensino de Biologia. Pensando que essas questões são importantes por
abranger relações econômicas, sociais, políticas, éticas, dentre outras que perpassam as
inovações do DNA, consideramos importante (re)pensar as formas como estes conteúdos
são tratados pelo livro didático e nas aulas de Biologia. Nesse sentido, mobilizando
conceitos da AD como, por exemplo, condições de produção, autoria e as relações entre
leitura e escrita, buscaremos produzir em atividades, que serão realizadas em sala de aula,
sentidos

outros,

considerados

como

interessantes

e

críticos

para

as

perspectivas/concepções atuais da área de pesquisa em Ensino de Ciências e alguns de
seus efeitos para a sociedade.
Em outro trabalho, também apresentado no evento com o título provisório
"Abordagens discursivas sobe relações entre seres vivos na ecologia dos livros didáticos
aprovados pelo PNLD para a biologia do ensino médio", serão lançados olhares para outro
referente, a saber, o Ensino de Ecologia. Para que se possam tecer considerações a
respeito desta tese de doutoramento em andamento, explicitaremos algumas questões
refletidas até o presente momento sobre os seus possíveis embasamentos teóricometodológicos.
A Ecologia como subárea da Biologia teve seu reconhecimento como ciência
apenas tardiamente, apresentando desenvolvimento historiográfico e filosófico ainda
recente. Visto que os processos de construção do conhecimento são inscritos por seus
contextos de produção, estes inserem-se no jogo de poder na relação sujeito-ideologia

como mais um efeito da História, um discurso entre outros marcados pela historicidade.
Pensando nisso, e assumindo que, de forma geral, no ensino de Ciências os recursos
didáticos se encontram em cenário de prestígio dos governantes, assegurando seu poder
e atitudes, e perpetuando representações de mundo e de conhecimentos científicos, que
muitas vezes apagam ou dissimulam suas raízes, agregando determinados valores e não
outros, nos interessa nessa pesquisa debruçar-nos sobre o livro didático. Tais posições
contribuem para legitimar práticas sociais e de intervenção na sociedade, com base
naquilo que foi propagado como sendo científico.
Dadas as questões suscitadas, os objetivos da pesquisa relatada visam
compreender como são enunciadas as relações entre seres vivos e meio ambiente em
livros didáticos destinados ao Ensino Médio da Biologia, assim como também
buscaremos compreender algumas das representações sobre a natureza da Ciência em
discursos neles presentes. Como bases de fundamentação teórica do trabalho, nos
apoiamos em Antonio Videira, Keith Jenkins e Carlo Ginzburg, quanto às noções
historiográficas, para compreensão da Epistemologia e Teoria da História. Referente aos
aspectos filosóficos e epistemológicos da Ecologia como campo de estudo, inicialmente
encontramos suporte na obra de Thoma Lewinsohn, Curilaf e Denegris e Gonzalez e
Moroni, sendo também considerado um levantamento histórico da subárea. Não obstante,
como apoio teórico metodológico, nos apoiamos nas noções propostas pela AD. Cabe
ressaltar ainda que o corpus do estudo serão os livros de Biologia do Ensino Médio,
aprovados pelo Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), no ano de 2015, e o
dispositivo analítico se pautará tanto nos estudos de natureza historiográfica e filosófica
da Ecologia, quanto em noções da AD.
Como terceiro trabalho apresentado no V CIAD, temos a tese de doutorado em
andamento intitulada “Contribuições da Iniciação Científica no Ensino Médio para o
Desenvolvimento da Linguagem”, a qual se debruçará sobre as possibilidades da
Iniciação Científica (IC) como perspectiva para trabalhar as questões concernentes à
linguagem no Ensino Médio. A IC pode ser notada como um fator que contribui para o
desenvolvimento da reflexão crítica, tomada de decisão, criatividade, trabalho em equipe,
entre outros, porém pouco tem sido debatido sobre a sua influência no desenvolvimento
da linguagem pelo estudante. Assim, esta pesquisa tem como objetivo investigar o papel

da IC no Ensino Médio, como um fator relevante para o desenvolvimento da linguagem
e para a construção de mecanismos de autoria pelo estudante.
Como subsídio teórico-metodológico, nos apoiamos na Análise do Discurso,
mobilizando as noções de tipologia do discurso e autoria conforme proposto por Eni
Orlandi. Ao trazermos essas noções para o trabalho, visamos observar como se dá o
deslocamento de sentidos pelo estudante, o qual pode ser entendido como possibilidade
de construção, já que ele sai da posição de simples ouvinte e exerce sua capacidade de
discordância e argumentação, se constituindo como autor. Dessa forma, buscaremos
compreender possíveis efeitos de sentido que podem ser produzidos, diante de atividades
desenvolvidas no âmbito da IC presente no Ensino Médio.

Considerações Finais
Nos itens anteriores, de maneira sintética, procuramos apontar trabalhos do
gepCE, nos quais alguns princípios e noções da análise de discurso tiveram papel
relevante, não apenas como possíveis ferramentas destinadas à análise de informações
anteriormente coletadas, mas também, e talvez principalmente, no planejamento das
investigações a serem realizadas, pois:
Em qualquer estudo, a explicitação do dispositivo teórico, colocado a
funcionar é fundamental, e quase sempre seu papel vai além daquilo que
frequentemente é suposto pelos autores do estudo […] as convicções que esse
referencial possibilita direta ou indiretamente, já se fazem presentes na
definição desse problema. (ALMEIDA, 2004, p.44)

Entretanto, o percurso que levou a assumir a AD como dispositivo teórico algumas
vezes não ocorreu sem que algumas dificuldades fossem superadas. Numa área onde
grande parte dos pesquisadores se acostumou com perguntas do tipo "O que isto
significa?", "O que ocorreu?", perguntas a serem respondidas de maneira "exata", nem
sempre é fácil substituir essas perguntas por outras do tipo "Como tal coisa ocorreu?". Ou
seja, para se dispor a compreender indícios do que teria contribuído para a produção de
um discurso, há todo um caminho a ser percorrido, um caminho que inclui possibilidades,
mas também limites.
Cabe também assinalar que sempre que procuramos associar referenciais teóricos
distintos, como por exemplo, posições pautadas em autores da história da ciência, a

compatibilidade com os princípios da AD foi assumida, sem que, entretanto, manter
coerências tenha sempre sido fácil.
E para finalizar, gostaríamos de assinalar o fato de que, vários pesquisadores da
área de Ensino de Ciências, que no Go utilizaram a AD em seus estudos, posteriormente
constituíram grupos em diferentes instituições no Brasil, onde também a utilizam sob
diferentes perspectivas.
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Resumo:
Este trabalho é oriundo de uma pesquisa de iniciação científica realizada por financiamento
FAPESP. A investigação se deteve em analisar a formação continuada de duas diferentes escolas
estaduais do interior paulista a partir de discursos de professores e coordenadores, além de
observações em ATPCs. Nos colocamos a questionar e perscrutar se a formação se encontra
articulada para resolver questões estritamente metodológicas, fazendo a manutenção de
discursos reificadores em torno da profissão docente em regimes de verdades, ou, se se propõe
um exercício de autoria, concebendo o sujeito professor enquanto profissional capaz de
desenvolver os próprios fazeres, pertencente a uma profissão, constituído de identidade, capaz
de
reflexão
e
alicerçado
em
uma
cultura
profissional.
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Introdução
Investigar as questões, as contradições e os discursos sobre formação continuada
nos coloca, a priori, frente ao trabalho docente. Pois, “toda a formação encerra um
projecto de acção” (NÓVOA, 1992, p. 21), ou seja, nas articulações formativas delineiase um certo profissional para desenvolver seu fazer. Portanto, dizer sobre a formação
continuada é dizer também sobre a profissão professor, sobre a forma como o sujeito se
constitui ao longo de sua jornada, relacionando sobretudo, com o contexto no qual se
desenvolve.
Assim, temos nos anos noventa a emergência daquilo que virá ser o cenário
hodierno, essa década marcou novas (rel)ações do capital e do mercado com a educação.
Nessas condições de produção, inúmeros foram os discursos filiados ao sentido de
educação voltada para a teoria do capital humano. Assim, a atenção na qualificação de

professores foi dada como forma de garantir maior “qualidade”1 da educação. O que já
nos ilumina Gatti (2008, p.63) “a educação ajuda a melhorar a economia, pela
qualificação das pessoas para a sociedade do conhecimento e do consumo”.
Este contexto sócio-histórico ideológico é marcadamente assumido pelo discurso
neoliberal, sobretudo neste período, materializado na educação pela forte presença de
parcerias público-privadas. A partir de então, o fazer docente repousa sobre verdades e
efeitos de real atrelados aos ideais neoliberais, reverberando sentidos, unicidades, dogmas
e crenças voltados à necessidade de cada vez mais se ter professores capazes de reproduzir
o que lhes é dado a fim de que o resultado seja controlado.
Compreender, portanto, o contexto da formação continuada da última década do
século XX implica reconhecer, segundo Nóvoa (1999, p.15),
[...] uma desvalorização da profissão, uma vez que provocam a
“deslegitimação” dos professores como produtores de saberes e investem
novos grupos de especialistas que se assumem como “autoridades científicas”
no campo educativo.

Então, foi olhando para a rede estadual paulista que nos colocamos a investigar
como o contexto atual, o qual tem o capital como o princípio das relações, influencia nas
formações continuadas de professores, se estas são configuradas para autorizá-los e
incentivá-los em seus fazeres autorais ou não, percebendo os efeitos de verdade os quais
repousam no fazer docente. É importante considerar que, o cerceamento de movimentos
e vozes do professor pode impedi-lo de constituir-se como autor de seu próprio dizer e
fazer. Para tanto, valemo-nos das ciências da educação, sobretudo na área de formação
de professores e da Análise de Discurso Pecheuxtiana no enlace de contribuições da
psicanálise freudo-lacaniana.

Análise de Discurso de Matriz Francesa Pecheuxtiana: o prisma dos sentidos
Relacionar-se com a Análise de Discurso nos coloca em uma posição a qual deixa
de buscar a verdade dos sentidos, a assepsia da língua, e a objetividade dos discursos.

“Qualidade”, nessa formação discursiva neoliberal, segue o pressuposto mercadológico e econômico de
eficiência e eficácia, em que se busca potencializar o lucro com o menor investimento possível.
1

Requer ir além, escavar os ditos, compreender as constituições dos sujeitos, colocá-los
em confronto com a história, com o contexto e com a memória.
A partir disso, compreender o discurso nesta disciplina – a qual tem seu início na
década de 1960 com o filósofo Michel Pêcheux – é deixar de concebê-lo em sua
superficialidade, enquanto meio de comunicação, transmissão de informação, ou o ato de
se colocar enquanto enunciador. Aqui, ele percorre os sujeitos enquanto “efeito de sentido
entre interlocutores” (PÊCHEUX, 2017). Desse modo, para a AD o discurso se trata de
um acontecimento que se efetiva pela materialidade da língua, por sua estrutura, enquanto
materialidade de uma existência sócio-histórica, onde os efeitos de sentido afloram, isto
é, “um real específico formando o espaço contraditório do desdobramento das
discursividades” (Ibidem). E por isso mesmo, é constituído pela falha, pelo equívoco e
contradições.
É justamente por tal acontecimento que faz também o existir do sujeito que
discursa, ele, atravessado pela linguagem desenrola sua existência no simbólico,
marcando ambiguidades, a possibilidade de o sentido ser sempre outro, onde as relações
com a realidade são travadas em representações e não, termo-a-termo.
Assim, ainda que assumam um formato de evidência e verdade, os sentidos
sempre podem assumir outras tonalidades, uma vez que, a ideologia e o inconsciente
atravessam o sujeito, que é clivado, colocando-o em diferentes posições. Desse modo,
essas estruturas-funcionamento são a condição da constituição do sentido do discurso e
do sujeito, pois, elas operam [...] ocultando sua própria existência, produzindo uma rede
de verdades “subjetivas” evidentes, com o “subjetivas” significando, aqui, não “que
afetam o sujeito”, mas “em que o sujeito se constitui” (PÊCHEUX, 1996, p. 148)
Desse modo, a relação do sujeito com a realidade natural/social é construída por
meio de processos ideológicos e inconscientes, colocando-o entre margens, em
delimitações, o que determinam suas inscrições na linguagem. Isto é, toda relação do
sujeito com o contexto sócio histórico ideológico, está marcada por funcionamentos
discursivos os quais leva-o a filiar-se a determinadas formações discursivas (FD), a
sustentarem imaginários e produzirem discurso através de algumas posições.
As FDs são os círculos pelos quais o sujeito caminha em seus discursos,
reverberando sentidos e posições, elas se inserem e são determinadas pela formação

ideológica, a qual constitui “[...] um conjunto complexo que comporta atitudes e
representações que não são nem ‘individuais’ nem ‘universais’, mas que se referem mais
ou menos diretamente a ‘posições de classe’ em conflito umas com as outras. ”
(PÊCHEUX, 2017, p.73)
É no fio do discurso que o analista pode remeter o dizer a uma formação discursiva
e não outra, este fio, é o que chamamos de intradiscurso, ele é da ordem da enunciação,
da organização das frases, da sintaxe, da gramática, é o próprio ato de enunciar. Mas, não
é apenas o intradiscurso que está presente no momento da enunciação, o analista por sua
vez, deve se atentar no interdiscurso, este nos permite compreender o dito, os não-ditos,
os sentidos que estão no intradiscurso, bem como, a formação discursiva do sujeito, seus
processos de assujeitamentos, sua memória discursiva e a outras vozes que constituem o
discurso.
O interdiscurso é o feixe de dizeres que constitui o sujeito, é o já-lá, aquilo que
fala antes em outro lugar, é
[...] o saber discursivo que torna possível todo dizer e que retorna sob a forma
do pré-construído, o já-dito que está na base do dizível, sustentando cada
tomada da palavra. O interdiscurso disponibiliza dizeres que afetam o modo
como o sujeito significa em uma situação discursiva dada. (ORLANDI, 2015,
p. 29)

Daí que os sentidos não podem estar colados nas palavras, eles decorrem da
inserção do sujeito na história, isto é, a partir dos efeitos do simbólico e dos
atravessamentos da ideologia se tem as filiações de sentidos que não são aprendidas, mas
sim incorporadas, levando os sujeitos a atuarem em determinadas FDs, onde estão
disponibilizados dizeres outros, que conhecemos como interdiscurso.

Formação continuada de professores e discursos reificadores: um diálogo para a
interdição
Se faz necessário entender o local formativo enquanto espaço de constituição de
subjetividades, de fazeres e saberes, onde deve-se apontar para a constituição de uma
profissionalidade, configurando-se em um disparador de diálogos, trocas, discussões,
problematizações e confronto entre as ideias, local no qual os sujeitos são constituídos

pelos outros e pelo saber. Desse modo, “a formação assume um papel que transcende o
ensino que pretende uma mera atualização científica, pedagógica e didática e se
transforma na possibilidade de criar espaços de participação, reflexão e formação”.
(IMBERNÓN, 2009, p. 15)
Portanto, não consideramos a formação enquanto espaço para estudos
metodológicos, apesar de também nos interessar, mas como meio que autoriza e incentiva
os sujeitos professores a assumirem a autoria do próprio fazer e não, de capacitá-los a fim
de aplicarem regras, receituários e metodologias. Já que, “[...] o professor não é executor,
mas sim, um intelectual capaz de tornar sua prática objeto de investigações, estudando-a
e problematizando-a perante as exigências que a sociedade coloca.” (PIMENTA, 2002,
p. 17)
A partir do momento no qual se tem a concepção de professor executador, no
imaginário do sujeito incorpora-se um mero proletário alienado, pois, consome-se a
ideologia neoliberal a qual apaga-se a profissionalidade do trabalho, uma vez que tornamse aplicadores de um conteúdo comum. O ensino, e consequentemente a formação,
tornam-se alvos de rotinização e burocratização, desfalecendo o potencial transformador
e afastando-se, portanto, da possibilidade de serem organizados e planejados pelo sujeito
professor, detentor de saberes pedagógicos, que conhece os alunos e a escola. Nessa
condição de produção em que há formas de controle, a preocupação volta-se a um
professor meramente executor de metas e tarefas, em detrimento de um profissional autor
de seu trabalho.
A partir disso, a formação continuada, desponta-se enquanto espaço para
forma(ta)r os sujeitos professores a atingirem esses objetivos, “[...] formando uma espécie
de repertório de conhecimentos prévios que são, em seguida, aplicados na ação.”
(TARDIF, 2002, p. 65). Isto é, os docentes se constituem nesse espaço de fôrma-ação
travando sua relação com o trabalho em uma relação mecânica e pouco humanizadora.
Consequentemente, ao passo que tratam o trabalho do professor como menos
reflexivo e mais cumpridor de tarefas, irrompe um processo de descaracterização, levando
o docente a travar uma relação reificada2 com a docência. Ou seja, há uma coisificação

2

Luckács (1923) a partir da leitura de Marx (1867)

do trabalho, a objetificação do fazer humano, gerando, com isso, um caráter inanimado
no qual o valor é transformado em valor mercadológico de troca. É a partir desse tipo de
alienação que se tem o apagamento dos sujeitos.
Podemos perceber, portanto, o caráter inanimado que a profissão docente vem
assumindo, provocando o apagamento de seus sujeitos e a degradação de sua
profissionalidade, sendo suas atividades fortemente ligadas a padronização, ou seja, os
“procedimentos para definir objetivos, planejar, estabelecer estratégias e conteúdos e
avaliar tornam-se rituais obrigatórios e formais, copiados de ano para ano” (MELLO,
1982 apud PARO, 2012, p.171)
Quando na realidade, os sujeitos professores não devem ser e se tornar
meros executores de políticas definidas de fora para dentro, mas sim capazes
de definir novas formas, com base na própria experiência. Eles são capazes de
pensar, têm uma sabedoria, têm uma experiência que os coloca em condições
de gerir novas práticas. Eles não são meros executores de currículos, mas
formuladores desses currículos. ” (PIMENTA, 2002, p. 11)

A formação continuada deve estar articulada, portanto, enquanto espaço de
fomento do exercício do professor em seus processos autorais, considerando que, não é
possível haver sujeitos professores autores se esses são apagados do seu fazer.

Análise discursiva e aspectos metodológicos
O trabalho de analista se encontra na trama do discurso, tentando compreender o
tear do simbólico que constitui os sujeitos, e que por sua vez, designa os modos de
produzirem sentidos. Para tanto, utilizamos do conceito de sequência discursiva de
referência (SDR) proposto por Courtine (1982) a fim de destacar dentro do recorte os
processos e funcionamento discursivo onde farão emergir a constituição de sentidos, pois
se trata da materialização do interdiscurso enquanto manifestação do intradiscurso
constituindo pontos de referência do corpus de análise.
O corpus, por sua vez, é composto por entrevistas semiestruturadas com dez
professores e dois coordenadores do Ensino Fundamental I da rede estadual paulista.
Como se trata de um enfoque da pesquisa, utilizamos apenas um recorte, lembrando da
AD enquanto metodologia das singularidades dos sujeitos, onde não se busca quantidade,

mas observar os modos de significação de cada um. Além disso, consideramos importante
participar dos momentos formativos a fim de nos levar a compreender melhor as
condições de produção amplas do discurso, por isso, foram realizadas observações de
aproximadamente seis horas de ATPC em cada escola.
Neste recorte o sujeito professor AG significa a importância da formação
continuada a partir de uma questão norteadora a respeito de suas contribuições no trabalho
docente.
Muitas, muitas, além de me ajudar na sala de aula na minha didática no modo de
como aplicar aquela atividade, [...] a gente como professor tem que ta sempre
aprendendo.

Esse sujeito, encontra nas atividades de formação um sentido para o próprio
trabalho, entretanto, podemos perceber nas SDRs “me ajudar na sala de aula”, “na
minha didática”, “no modo de como aplicar aquela atividade” que esses sentidos se
atrelam às questões restritas ao processo de ensino-aprendizagem e não extrapola as
paredes da sala de aula. Isso significa que, a compreensão em relação ao que é o trabalho
docente passa ao largo de noções emancipadoras do ensino, àquelas que entendem
enquanto acesso aos conhecimentos produzidos pelo homem (SAVIANI 1983), ou seja,
nessa concepção, o trabalho torna-se ato democrático.
Assim, podemos perceber no discurso do sujeito professor AG, que a formação
ajuda na medida em que oferece maneiras de trabalho, ou seja, receitas e macetes,
distanciando-se da constituição de um trabalho autoral. “Com isso, a função do ensino
fica reduzida a passar os conteúdos “mínimos”, desvaloriza-se o papel do professor e, em
consequência, tudo o que diga respeito à pedagogia, à didática, ao ensino.” (LIBÂNEO,
2016, p.48)
Destacamos na seguinte SDR “no modo de como aplicar aquela atividade” a
filiação do sujeito professor à formação discursiva difundida pelo processo destacado por
Libâneo, onde reduz-se a profissão professor a aspectos técnicos (“modo” e “como”) a
fim de capacitá-lo a passar conteúdos mínimos, propostos pelo material, vide o pronome
demonstrativo aquela, o que designa a redução do processo ensino-aprendizagem, uma
vez que, traz em curso uma determinada atividade, não se tratando de conteúdos amplos

mas daquela tarefa. Nesse sentido, cabe ao sujeito professor ser executor e aplicar o que
já está posto.
Tal FD nos permite perceber o interdiscurso do sujeito ao colocar em pauta esses
sentidos sobre o ensino e sobre seu trabalho, vemos que ele, o interdiscurso, é composto
pelas tramas de um contexto sócio histórico ideológico neoliberal, e inclusive das
condições de produção restritas (formações continuadas), onde reverberam sentidos da
profissão atrelados ao programar e executar.
A partir disso, retomando esta SDR podemos observar o possível sentido da
palavra aplicar utilizado no discurso, o qual compreende a transmissão exata e precisa
dos conteúdos, onde o sucesso depende estritamente do sujeito e sua maneira de trabalhar.
O que pressupõe sujeitos educandos maquinais, sem subjetividades e individualidades,
bem como, um sujeito professor uno, apagando-se sua pessoalidade e fazendo-o
reverberar um tipo de Discurso Pedagógico Escolar a fim de garantir a legitimação de seu
fazer.
Já, na última SDR, “professor tem que ta sempre aprendendo” emerge na
materialidade discursiva a voz do outro, marcando o não-um, reverberando “vozes de
diferentes lugares que se recobrem e sinalizam a historicidade do sujeito e a nãohomogeneidade” (ECKERT-HOFF, 2008, p. 92). Assim, o sujeito sustenta o discurso
que circula nos cursos de formação, bem como na instituição escolar, apagando-se e
generalizando no significante professor, ele retoma os ditos, os ecos da autoridade, o que
confere um valor de verdade dentro das relações de poder (FOUCAULT 1979).
Essas

vozes

atravessadas

pela

marca

linguístico-discursiva

tem

que

constantemente vem de enunciados endereçados aos sujeitos professores, constituindo-se
enquanto slogan do objeto discursivo trabalho docente. Assim sendo, sinaliza-se a forte
presença dos discursos outros os quais acabam por cristalizarem-se sobre os fazeres dos
professores, denunciando cobrança e pressão para a consumação do que é prescrito pela
Diretoria de Ensino.
Nesse sentido, Assolini (1999) explicita o Discurso Pedagógico Escolar (DPE)
enquanto circulação de sentidos que tendem à paráfrase, à homogeneização dos fazeres
dos sujeitos professores e no caso, abre-se a possibilidade, portanto, a um tipo de DPE o
qual carrega a marca linguístico discursiva tem que, provocando efeitos de sentidos

impositivos e de cobrança sobre o sujeito professor, o que assumidamente carrega o
cerceamento e o aprisionamento dos sujeitos através de um discurso de responsabilização.
Verifica-se dessa forma, o mecanismo da instituição ao propagar tais discursos
enquanto regime de verdades a fim de inculcar no sujeito professor sua culpabilização.
Isto é, utiliza-se do poder para atribuir um sentido cristalizado sobre o saber e o fazer,
diante disso, age coercitivamente nos sujeitos professores e instaura-se o discurso da
verdade. Lembrando que,
[...] se chama instituição todo comportamento mais ou menos coercitivo,
aprendido. Tudo que em uma sociedade funciona como sistema de coerção,
sem ser um enunciado, ou seja, todo o social não discursivo é a instituição.
(FOUCAULT, 1979, p.247)

Desse modo, a instituição usa do processo discursivo para enraizar seu poder, o
qual é legitimado pela posição que ocupa, e pelo saber que sustenta.

Considerações Finais
Nas veredas desta pesquisa, percebemos que o espaço de formação continuada dos
sujeitos professores opera difundindo verdades sobre o fazer docente, as quais são
construídas dentro do sistema da rede estadual paulista, o que nos mostra a sua
constituição ideológica neoliberal, ou seja, se estrutura sobre a ideologia de mercado.
Isso, indubitavelmente, provoca a expropriação do sujeito professor de um fazer que o
constitui, bem como, a possibilidade de reflexão e posicionamento.
Desse modo, a formação continuada se ergue sobre uma gama de discursos
reificadores os quais constituem o regime de verdades que embasarão a relação professortrabalho, e que por sua vez, atravessam os sujeitos professores. Isto é, a ideologia
neoliberal, traz na instituição escolar, mais especificamente na formação continuada,
horizontes que não nascem dos sujeitos professores, do qual não são senhores, mas
atravessados, levando-os a, vê-la e sentirem-se donos, a sentirem pelo coração, criando
uma evidência, uma verdade universal sobre o trabalho e as práticas do professor,
levando-os a realizar um trabalho que também não são deles, mas sim do outro.
Tal contexto que se sustenta sobre efeitos de verdades traz a nós o desfiguramento
do sujeito professor, os seus infinitos “eus” se contorcem e quase desfalecem nessa trama

ideológica da uni(vo)cidade, da mercadoria, do completo, inteiro e maquinal sujeito
objetificado e subjetivado. Os traços tornam-se indecisos, indefinindo ao passo que
homogeinizam o sujeito, retirando-lhe os olhos, depois a boca e destorcendo as orelhas,
bagunçam-lhes os cabelos, imputam em seus corações vontades nascidas no outro e
discursos proferidos pelo grande e alienável mercado econômico, provocando o vão entre
a profissionalidade e o sujeito.
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Resumo:
Foucault abre a reflexão em “O Corpo Utópico” afirmando que não pode escapar de seu corpo,
a partir do momento em que é despertado do sono. Embora Foucault se coloque no lugar de
controlador de suas ações, a sensação de estar refém de seu próprio corpo é experimentada por
pessoas no século XXI. É dito que vivemos a era da imagem, e a pressão por corresponder ao
ideal de beleza faz com que as pessoas se sintam aprisionadas em sua pele. Os meios disponíveis
para modificar a aparência se apresentam como a chave para fazê-las felizes. O corpo real,
então, é negado, correspondendo ao momento em que as intervenções estéticas estão mais
acessíveis. Hoje é possível passar por muitas transformações cirúrgicas ou modificações virtuais
da imagem, na procura pela esperada libertação que um corpo modificado poderá trazer ao
indivíduo. Essa seria a busca por um corpo utópico para viver na era da pós-verdade.
Palavras-chave: Foucault; corpo; utopia.

Introdução
Este artigo faz parte de uma investigação maior, pois se relaciona com a nossa
dissertação de mestrado, intitulada “Femvertising - diálogo possível entre marcas e
mulheres: uma análise de discurso sobre peças publicitárias de cosméticos”. Este artigo
objetiva apresentar os primeiros diálogos traçados entre o referencial teórico e o nosso
objeto de estudo. Ele consiste em relacionar as possibilidades de alteração da imagem e
do corpo na era da pós-verdade e as ideias de Michel Foucault (2018), expressas em “O
corpo utópico”, conferência transmitida pela estação de rádio France Culture, em
dezembro de 1966. A análise do texto “O Corpo Utópico” se dá de forma a atender os
seguintes questionamentos: como funciona a atual utopia do corpo que as pessoas buscam
quando se utilizam de meios para manipular sua imagem? Quais poderes são esperados
por aqueles que conseguem transformar a aparência de seus corpos?
No que diz respeito à organização deste artigo, afora esta introdução e as
considerações finais, ele está assim distribuído: 1. Alterando o espelho, 2.
Desnaturalizando o natural, 3. Disciplinando o corpo.

Alterando o espelho

No tempo presente, podemos perceber quão corriqueiras se tornaram as imagens
manipuladas por ferramentas digitais como o Photoshop. Em termos práticos, o programa
tem a importância de proporcionar a oportunidade de editar imagens, apagando
imperfeições que possam ter passado despercebidas durante o momento do clique.
Entretanto, apesar de ser uma ferramenta de edição poderosa, o fato é que o Photoshop
ganhou mais notoriedade nos dias de hoje por causa da sua capacidade de deixar
pessoas com a aparência que desejarem com apenas alguns retoques simples. Em um
rosto, apagam-se as espinhas, marcas, cicatrizes, rugas de expressão, de cansaço, todos
aqueles sinais que tornam um rosto único no mundo. As imagens tratadas por ferramentas
digitais comprovam seu poder de influência, pois têm alterado a concepção das pessoas
sobre os seus próprios corpos. Insatisfeitas por não espelharem os corpos das revistas,
elas buscam a transfiguração de sua aparência e, seja através do uso de anabolizantes,
dietas rígidas, exercícios intensivos, tratamentos estéticos, maquiagens ou do bisturi, os
métodos para alcançá-la são amplamente ofertados.
Existe uma frase célebre da modelo Cindy Crawford que captura esse momento.
Quando questionada sobre sua aparência sempre tão impecável e perfeita nas revistas de
moda, sentenciou: “Eu queria me parecer com a Cindy Crawford”. A declaração se refere
aos truques e retoques que suas imagens recebiam, que acabam transformando a pessoa
em um outro “eu”. Embora saibam da irrealidade do que parece estar sendo exigido da
aparência de ser corpos, nada menos que a perfeição, as pessoas entram em uma guerra
contra o espelho. Mesmo destruindo seu bem-estar, esse conflito é alimentado pela
pluralidade de produtos e avanços tecnológicos, a fim de aprimorar a estética e a forma
física. Diante desse contexto de total transformação de imagens, questionamo-nos: com
o advento de novas tecnologias para comunicar, com as redes sociais, temos mais
liberdade de escolha sobre como pensamos em nossos corpos ou estamos sendo
novamente condicionados a transformar em mercadoria as particularidades do eu, por
meio do corpo?
O processo de construção do outro em si mesmo leva ao apagamento de suas
singularidades, como mudar os cabelos ou passar a se guiar por uma forma particular de
se vestir não por um simples desejo de inovar, mas sempre com a intenção de se aproximar
do que se está sendo apresentado como o que todos devem se espelhar. Transformar a si

mesmo para ser parecido com o ideal representado pelo outro é um sonho pelo qual as
pessoas arriscam seu dinheiro e saúde. As cirurgias plásticas modernas oferecem
possibilidades de mudar a forma física até mesmo em áreas menos visíveis aos olhos,
como a cirurgia íntima. Cabe mencionar também que os pedidos dos pacientes nos
consultórios de cirurgiões plásticos muitas vezes não são apenas para estar mais próximo
a uma versão de si mais harmoniosa, mas simplesmente para que o médico tente
reproduzir neles os traços de alguma celebridade. Ao almejar o corpo “perfeito” e belo,
perde-se um pouco de nossa própria subjetividade e a possibilidade de se constituir
enquanto sujeito autônomo, trocando-a pela identificação com o universal.
Dando seguimento ao nosso estudo, discutimos, no próximo item sobre a relação
do ser com a sua imagem natural.

Desnaturalizando o natural
Em “O Corpo Utópico”, Foucault afirma que se mascarar “trata-se de fazer com
que o corpo entre em comunicação com poderes secretos e forças invisíveis”. No mundo
da pós-verdade, há justamente um mascaramento do corpo em processo de naturalização.
Na definição do Dicionário Oxford, editado pela universidade britânica, que elegeu “pósverdade” (post-truth) como a palavra de maior destaque na língua inglesa em 2016 1, o
adjetivo “se relaciona ou denota circunstâncias nas quais fatos objetivos têm menos
influência em moldar a opinião pública do que apelos à emoção e a crenças pessoais”.
A crença de que um material manipulado é tanto quanto ou até mais válido do que
fatos é próprio desse cenário. Embora grande parte das pessoas tenha consciência de que
as imagens produzidas pela mídia, pela publicidade sofrem alterações para apagar todo
tipo de “imperfeição”, elas se chocam ao se depararem com a visão desses corpos ao
natural, com características inerentes dos seres humanos. Todos envelhecemos, mas as
revistas e jornais, principalmente sobre celebridades e sites de notícias, constantemente
transformam em manchete o simples fato de uma pessoa do meio artístico dar sinais de
envelhecimento. A exposição desses sinais, principalmente no caso das mulheres, parece
convidar o leitor a fazer um julgamento se a pessoa está agora mais bonita ou não. Há

1

Informação disponível em <https://goo.gl/4Lyr19>. Acesso em 20 out 2018.

uma desnaturalização do processo natural da velhice. Como reflete a escritora Lya Luft,
em seu livro Múltipla Escolha (2010):
Ignoramos que os velhos também viajam, estudam, passeiam, namoram,
trabalham quando podem, curtem amizades e família – sem se pendurar nelas
como vítimas chorosas. Não importam as décadas acumuladas, eles são mais
do que velhos: são pessoas. Mas para nós, nesta cultura de alguns aspectos
bizarros, a velhice é antinatural, é quase uma enfermidade. Em lugar de
saborear os prazeres desta idade, sofremos agonias desnecessárias, agarrados
freneticamente à tábua de salvação dos modernos procedimentos estéticos.

Sendo ainda a pós-verdade uma forma de narrativa que privilegia um tema de
interesse, sem mostrar os diferentes ângulos, partilhamos do conceito no dia a dia, por
exemplo, ao selecionarmos nossas imagens para as redes sociais, escolhendo aquelas que
consideramos apresentar nossos corpos da melhor maneira. A imagem de nós mesmos a
ser postada nas redes sociais tem mais chances de passar pela nossa peneira se nos
considerarmos belos nela, posando para o clique bem vestidos e parecendo radiantemente
felizes do que uma imagem de um bom momento vivido, porém sem tanta “produção”.
Em grande parte dessas situações, perguntamo-nos como o outro irá nos ver. Nesse
momento de pré-postagem nas redes socais, algumas pessoas procuram minuciosamente
por defeitos em suas aparências nas fotografias de si, antecipando um possível julgamento
alheio.
Até o próprio Foucault em “O Corpo Utópico” tem uma série de críticas a tecer
sobre a própria aparência: “rosto magro, costas curvadas, olhos míopes, careca, nada
lindo, na verdade. Meu corpo é uma jaula desagradável, na qual terei que me mostrar e
passear”. Procurando um corpo perfeito, utópico, o corpo natural é negado.
Correspondendo ao momento em que as intervenções cirúrgicas estão cada vez mais
acessíveis, é possível se submeter a transformações na busca pela esperada libertação que
um corpo modificado poderá trazer ao indivíduo, o que corresponde a um corpo que só
existe na utopia.
Os programas de televisão, revistas, jornais e canais da internet costumam dedicar
espaços em suas programações para apresentar novidades em setores de cosméticos, de
alimentação e vestuário. Propagandas veiculadas nessas mídias estão o tempo todo
tentando vender o que não está à venda: sucesso, felicidade, juventude, aceitação. As
pessoas se sentem pressionadas a se enquadrarem nesse padrão de beleza, acreditando

que, ao alcançarem este ideal, elas serão bem-sucedidas tanto na profissão como nos
relacionamentos. O termo utopia se origina do latim e se liga à ideia de uma sociedade
onde vige a plena felicidade, um ideal fantasioso porque não realizável. É essa a utopia
do corpo que temos buscado.
Em seguida, apresentamos o item cuja principal discussão é sobre a disciplina do
corpo.

Disciplinando o corpo
Michel Foucault (1987) defende que a análise do corpo é elemento essencial para
a compreensão das estruturas sociais e suas relações de poder. O corpo aparece ao longo
de sua obra como um composto de forças que se encontram em constante combate.
Foucault (1987) trata das quatro práticas que produzem um corpo dócil: suplício, punição,
disciplina e prisão. Na obra o autor fala a respeito do nascimento de uma nova tecnologia
de poder, a disciplina. A disciplina engloba a descoberta do corpo como objeto e alvo do
poder. Há um grande enfoque ao corpo passível de ser manipulado, “que se treina, que
obedece, responde, se torna hábil ou cujas forças se multiplicam”.
A disciplina visa à construção de uma relação que torna o corpo tanto mais
obediente quanto mais é útil, e inversamente. Por meio desse controle, o corpo é
trabalhado de forma minuciosa. A finalidade dos exercícios de adestramento consiste em
criar corpos dóceis. Como define o filósofo, é dócil um corpo que pode ser submetido,
que pode ser utilizado, que pode ser transformado e aperfeiçoado. É um poder que se
exerce sobre o próprio corpo dos indivíduos, intervindo direta e materialmente sobre ele.
Os hábitos diários repetidos de forma imperceptível vão lentamente adestrando os corpos.
Isso significa o controle sistemático, repetitivo e minucioso do comportamento cotidiano
do corpo de cada um. Esse poder lembra as pessoas em sua vida cotidiana, que, através
de pequenas práticas repetitivas, como frequentar uma academia de malhação, fazem-no
sem que se deem conta que estão tentando transformar seus corpos em um capital social.
O corpo é tido objeto de investimento, pois, no contexto atual, muitos indivíduos
relacionam a beleza com inteligência, sucesso, bondade e valor. Como o processo para
enquadrar-se no padrão de beleza, pode ser demorado, doloroso ou inatingível, e por
vivermos nessa sociedade imediatista, os indivíduos se submetem a sacrifícios, como não

comer o que gostaria, malhar muito e, às vezes, em uma perseguição obsessiva, a
sacrificar sua saúde mental. As renúncias para se enquadrar nos padrões ideais sempre
estiveram presentes ao longo dos tempos em todas as culturas, mas a busca pela beleza
atualmente está muito mais intensa. Quando pensamos em encontrar o peso saudável já é
difícil dissociá-lo com o peso dos modelos de capas de revista, mesmo que cada pessoa
tenha um metabolismo, formato de corpo, genética, rotina e necessidades biológicas
distintas.
O corpo, na contemporaneidade, está constantemente sendo moldado por
atividades físicas, cirurgias plásticas e tecnologias estéticas, em nome de um ideal
inatingível. O avanço das mídias de informação aumentou muito o poder da publicidade,
o que levou a uma série de fatores, desde a noção de felicidade, padrão de comportamento
para aceitação do grupo e até a estética. Os padrões estão cada vez mais excludentes.

Considerações Finais
Procuramos explorar uma pequena parte do vasto pensamento de Michel Foucault,
fazendo um link com o presente. Pensamos que, para o indivíduo que deseja modificar
sua imagem, os poderes da utopia da manipulação digital do corpo talvez sejam tão
poderosos em seus efeitos quanto são os procedimentos reais. O que ele pretende com o
aperfeiçoamento da aparência é sentir-se bem consigo e sentir a aceitação da sociedade,
o que pode ser obtido por essas duas vias, mesmo que de forma temporária.
Pessoas no padrão de beleza são apresentadas pela Indústria Cultural como bemsucedidas, amorosamente plenas, relaxadas. O discurso perpassado é o de que só é
possível ser o dono de tudo isso após essa beleza ser conquistada. Subjaz a esse discurso
a promessa de adquirir uma presença de maior importância na sociedade. Então, são
consumidos produtos, alimentos e remédios que prometem cumprir a função de
embelezar quem os use.
A mídia está não só propagando como também criando a utopia do corpo. Vivese hoje a era da imagem em que o que é visto é mais importante que os aspectos
intrínsecos à personalidade do indivíduo. Isso combina com a ideia de pós-verdade, na
qual a divulgação de notícias falsas para manipular a opinião pública e reforçar crenças
pessoais se disseminou com a ajuda da internet. É relevante pensar que as imagens

manipuladas para que os corpos atinjam a perfeição também se configuram como fake
news, pois as pessoas continuam nutrir admiração pelos corpos retocados das campanhas
publicitárias e desejam que seu próprio corpo seja da mesma forma livre de defeitos. É o
desejo da vivência de uma utopia.
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Resumo:
Com base no pensamento de Foucault e tendo em vista o conceito de dispositivo como maquinaria
neoliberal, nossa pesquisa de doutorado tem por objetivo descrever as relações que envolvem o
dispositivo de infantilização e as formas de governo na contemporaneidade, a partir de produtos
midiáticos que incluam a criança e/ou as singularidades do que é ser infantil na atualidade. De
acordo com Foucault (2008a), os princípios norteadores da economia de mercado que tinham
por meta ordenar especificamente as transações gerais de compra e venda, se propagaram de tal
forma que, na contemporaneidade, atravessam todos os segmentos sociais, estando
completamente aplicados e integrados a campos não-econômicos. Como colaboradora nesse
processo, a mídia vem, cada vez mais, ganhando status empresarial, ao promover, com muito
êxito, o consumo de toda sorte de “produtos” que vão desde bens e serviços, até comportamentos,
identidades e verdades.
Palavras-chave: Infantilização; Governo; Dispositivo.

Considerações iniciais
Em nossa dissertação de mestrado refletimos sobre o movimento discursivo que,
historicamente, rodeia a existência da criança no mundo ocidental, promovendo a
instauração de certas verdades e, depois, seu apagamento. Partindo do pressuposto de que
verdades são estabelecidas pela discursivização de certos enunciados, importou-nos
entender o processo que envolve sua irrupção e, depois, seu desaparecimento. Inquietounos a recorrência da imagem da criança na promoção/comercialização de diversos
produtos e serviços. Podemos dizer que tal recorrência é reflexo da profusão de
mecanismos e procedimentos de poder, de biopoder, que foram sendo desenvolvidos ao
longo da história, visando garantir, nos termos do capitalismo pós-moderno, bem-estar,
saúde física e mental, ou seja, qualidade de vida aos componentes da população infantil,
fração representativa da sociedade de controle em que estamos imersos.

O foco da nossa análise, à época, incidiu sobre anúncios publicitários
protagonizados por crianças em um lapso temporal de aproximadamente 50 anos (19602010). Já o suporte teórico foi sendo construído por meio de uma escavação de algumas
noções que orientam os estudos de Foucault como poder, verdade, subjetividade,
biopoder/biopolítica, sociedade de controle e, de forma bastante embrionária, a noção de
dispositivo. Analisando os enunciados que circundam a existência da criança à luz da
teoria de Foucault e considerando, em sua complexidade, a relação entre os elementos
que determinam a instauração de um dispositivo, arriscamos dizer que estávamos lidando
com o dispositivo de infantilização, sem, contudo, nos debruçarmos sobre ele. O discurso
foi, na dissertação, e será, na tese, nosso fio condutor.
Assim, nessa nova etapa que desejamos cumprir, é nosso objetivo avançar mais
um estrato nessa escavação, aprofundando o olhar para os elementos dos dispositivos e
para o dispositivo de infantilização como tecnologia de governo dos vivos, considerando
que os discursos são produzidos e disseminados a partir das relações estabelecidas no
interior de cada dispositivo e da relação dos dispositivos entre si. No dizer de Courtine
(2013, p. 29) “não existe discurso fora dos dispositivos, e dispositivo sem discurso” e, de
maneira análoga, não há como falar em dispositivos de poder fora das relações de poder.

Das relações de poder
Com a chegada da era do capital, as relações de poder passaram a se estabelecer
dentro de uma nova ordem que suplantou o poder soberano em favor do biopoder. Este
poder sobre a vida, que ganhou forma e passou a atravessar as relações sociais no ocidente
atuou, primeiro, a partir do século XVII, por meio das técnicas disciplinares que incidiam
sobre o adestramento dos corpos; e, depois, a partir da segunda metade do século XVIII,
por meio do controle da vida de toda a espécie humana, materializada no corpo
populacional. Da sociedade disciplinar para a sociedade de controle houve um
aprimoramento das ações do biopoder que, ao agregar a disciplina à biopolítica,
potencializou sua eficácia e alcance.
Em termos biopolíticos, a abrangência dessa tecnologia de poder não se restringe
mais à vigilância do corpo, o que se pretende agora é a regulamentação de toda uma
população em que “cada indivíduo é, simultaneamente, negado como indivíduo e

reduzido a ser o exemplo ínfimo de um conjunto muito mais amplo e que, por ser
homogêneo, pode ser mais facilmente manipulado” (REVEL, 2006, p. 56). As
populações, novos objetos de governo, passam, então, a ser geridas pela norma, uma nova
regra que perpassa tanto o corpo que se quer disciplinar, quanto a população que se quer
regulamentar. Resumir a abrangência que alcançaram as ações do poder que tomou posse
da vida, é dizer que o biopoder “conseguiu cobrir toda a superfície que se estende do
orgânico ao biológico, do corpo à população, mediante o jogo duplo das tecnologias de
disciplina, de uma parte, e das tecnologias de regulamentação, de outra” (FOUCAULT,
2002, p. 302).
Nesse universo, de acordo com Foucault (2008b), entra em cena uma série de
mecanismos de controle que passam a quantificar e qualificar em termos econômicos os
fenômenos sociais com o objetivo de escolher a melhor estratégia para manter, dentro da
economia capitalista de consumo e lucro, o controle da população, seja no trabalho, na
saúde, nos índices de natalidade e mortalidade, da criminalidade, da violência. Na
chamada sociedade de controle, parte-se do estudo de dados coletados do cotidiano da
população, a fim de planejar medidas de combate, estímulo e prevenção que garantam a
manutenção dos fenômenos sociais dentro de índices, digamos, toleráveis e de acordo
com os objetivos a serem alcançados nos limites do que Foucault (2009) denomina
dispositivos de poder.

Dos dispositivos de poder
De acordo com Foucault (2009) o estudo dos dispositivos é de extrema
relevância para a compreensão de certos fenômenos sociais, orquestrados pelo sistema de
produção capitalista, que envolvem, entre outros fatores, os princípios que disseminam
as ações do biopoder, tanto sobre o corpo que se quer disciplinar, quanto sobre a
população que se quer normalizar. Assim esses dispositivos são instaurados por redes de
enunciados que irrompem ao redor de certo objeto discursivo e passam a deliberar sobre
sua existência no mundo e a determinar a conduta da sociedade em relação a ele. Tratase, pois, de uma rede de relações que se estabelece entre os elementos de
um conjunto decididamente heterogêneo que engloba discursos, instituições,
organizações arquitetônicas, decisões regulamentares, leis, medidas

administrativas, enunciados científicos, proposições filosóficas, morais,
filantrópicas. Em suma, o dito e o não dito são os elementos do dispositivo
(FOUCAULT, 2009, p. 244).

Considerando a complexidade das relações estabelecidas entre seus elementos,
entendemos que o funcionamento do dispositivo orienta-se por uma lógica dentro da qual
cada efeito produzido “estabelece uma relação de ressonância ou contradição” com
efeitos de outra natureza ou com elementos do próprio dispositivo, de forma a
desestabilizar as relações já estabelecidas, de forma a abrir certas fissuras que o próprio
dispositivo se encarregará de fechar estrategicamente. Eis o que determina a eficácia do
trabalho que move o dispositivo e que o torna capaz de abarcar tudo, o tempo todo: a
necessidade de um constante rearranjo, “um reajustamento dos elementos heterogêneos
que surgem dispersamente” (FOUCAULT, 2009, p. 245).
Nessa toada, interessa-nos analisar e descrever, a partir da heterogeneidade dos
elementos constituintes dos dispositivos de poder, a rede de relações que funciona dentro
do dispositivo de infantilização e interfere no processo de constituição dos sujeitos.
Dentre as diversas práticas discursivas e não discursivas, que mantém em funcionamento
o dispositivo de infantilização, além daquelas aplicadas à criança e à infinidade de formas
de controle que a envolve, consideramos a tese de que, na sociedade de controle, as
técnicas que definem a dependência, a submissão e a obediência da criança têm sido
estendidas ou ampliadas para técnicas de governo que recobrem toda a população.

Da infantilização da população
Importante considerar que essa técnica de infantilização não deve ser confundida
com a alienação marxista, nem com outros processos de doutrinação em que se façam
presentes as figuras do repressor e do reprimido, pois essa tecnologia de poder se situa no
âmbito do afeto, da proteção e do bem querer simbolicamente expresso no amor
incondicional materno-paternal que torna inquestionáveis os princípios e procedimentos
que orientam, do elogio ao castigo, a conduta dos pais. Nessa esteira, nosso foco de
análise incidirá sobre as nuances dessa dependência materno-paternal que imbui a
sociedade a partir dos fluxos percorridos pelos elementos do dispositivo de infantilização,
primeiro em relação aos mecanismos de controle ligados à criança e à infância, mas

também, e sobretudo, no que concerne ao processo de infantilização como técnica de
governo que, com a devida sutileza e a máxima autoridade, é inserida na rotina da
população.
Colocadas a favor de um bem maior, no presente ou no futuro, as técnicas de
infantilização colocam o sujeito em trânsito entre a dissimulação de um sonho de faz de
conta “e o discurso do medo, um discurso que terá por função detectar o perigo e opor-se
a ele. É, pois, um discurso do medo e um discurso da moralização, é um discurso infantil”
que ordena a condução das condutas conforme os interesses do neoliberalismo
representado pelos já mencionados macropoderes que imperam nas sociedades ocidentais
contemporâneas e levam às últimas consequências a busca pelo capital que materializa o
consumo (FOUCAULT, 2002, p. 44).
Ora, tudo que o neoliberalismo se propõe a vender está revestido do fim último de
melhorar, em algum aspecto, a vida da população: a segurança, a proteção, o conforto, a
moral, os bons costumes. Nesse universo, as práticas se constroem num mundo de ilusões
que idealiza a realidade por meio de diferentes formas de consumo. Como nos contos de
fadas, há reis, rainhas, príncipes e princesas em quem se espelhar; oráculos sábios e
zelosos com quem aprender o caminho para a felicidade eterna: o emblemático “felizes
para sempre” sempre consumido. Um ser imaturo física e psicologicamente, inexperiente
e inocente (uma criança) precisa de um mentor, geralmente a mãe e/ou o pai, para guiar
seus passos. Por analogia, as grandes mães da população neste século parecem ser a
economia, a mídia, a ciência e a tecnologia.

Do percurso
O objeto sobre o qual incidiremos luz são produtos midiáticos que envolvem a
criança e/ou as singularidades do que é ser infantil na atualidade; já para fins de recorte
metodológico a ênfase das nossas reflexões estarão situadas no encontro (ou
sombreamento) dos dispositivos de infantilização, de segurança e de sexualidade. Nossa
discussão partirá de práticas sociais cotidianas que irrompem em acontecimentos
vulgarizados por veículos midiáticos de diferentes esferas e levará em conta o tipo de
verdade que emana dessa vulgarização. Com isso esperamos evidenciar como as técnicas

de infantilização coadunam e colaboram com as formas neoliberais de governo a que
estamos submetidos.
Por meio da descrição das regras e regularidades que orientam a produção e a
atualização de enunciados/discursos proferidos historicamente e que mantêm em
funcionamento os dispositivos, é possível perceber que as relações de poder carregam em
si alta produtividade e são responsáveis pelo grande volume de capital, seja financeiro ou
humano, em circulação no seio da sociedade de consumo. A partir do momento em que a
lógica de mercado atravessa todos os segmentos sociais e impõe à população uma forma
de existência, é que evidenciamos a relevância deste trabalho para o avanço das pesquisas
em Linguística, de modo geral, e em Análise do Discurso Foucaultiana, em particular.
O objetivo geral da nossa pesquisa é descrever, a partir da filosofia de Foucault, a
configuração dos elementos que entram na constituição do dispositivo de infantilização e
sua relação com as formas de governo na contemporaneidade. Já os objetivos específicos
consistem em i) desenhar as linhas que instauram o dispositivo de infantilização; ii)
analisar de que maneira funciona o jogo estratégico que alimenta e atende às urgências
do dispositivo de infantilização; iii) descrever, dentro desse jogo estratégico, as
contradições que, a serviço do capitalismo neoliberal, mantêm em funcionamento o
dispositivo de infantilização; iv) analisar a aplicação da grade econômica às questões
sociais e morais da população; v) demonstrar os novos problemas direcionados à infância
e os investimentos necessários à produção da criança como capital humano de acordo
com as novas práticas e mercadorias de consumo para a construção desse capital; vi)
descrever as formas de dissimulação da população que vive a realidade como ficção.
Um dado que singulariza a noção de dispositivo, proposta por Foucault, é seu
funcionamento em rede com outros dispositivos, sempre dentro de um jogo que envolve
o exercício de poder condicionado e sustentado por determinados tipos de saber. Tal rede
é tecida por linhas de natureza distinta que ligam um enunciado a outro, um discurso a
outro, um dispositivo a outro. Quer dizer: o aparecimento de novos enunciados produz
novos discursos que funcionam necessariamente “dentro” de um dispositivo e fazem girar
uma roda que, de forma interdependente, inédita e ininterrupta, produz outros novos
discursos, outros novos produtos, outras novas necessidades, outras novas verdades,
outras novas práticas, outros novos sujeitos. É, pois, nesse novelo em que estão trançadas

as noções de enunciado, discurso e dispositivo, que encontramos a coerência do
pensamento de Foucault e nos sentimos autorizados a iniciar o caminho metodológico a
ser adotado em nossa pesquisa.
Na concepção de Foucault, o método de análise não é dado a priori, já que o
percurso analítico só poderá ser delineado ao tempo em que o pesquisador o percorre,
observando os acontecimentos que irrompem acerca do objeto e, sobretudo, as relações
discursivas e não discursivas que vão se estabelecendo em uma tessitura que ganhará esse
ou aquele desenho dependendo das relações que forem sendo estabelecidas entre os
elementos dos dispositivos e das relações dos dispositivos entre si. Assim, seremos
capazes de identificar as regularidades metodológicas (ou o método) olhando para a rede
já tecida, isto é, somente a partir da descrição do funcionamento dos dispositivos é que
seremos capazes de perceber o modo como as relações de saber e poder foram
estabelecidas e produziram, por meio dos processos de objetivação e subjetivação,
diferentes subjetividades.
Entendendo que o método se constrói no decorrer da análise e o percurso a ser
percorrido depende das relações estabelecidas pelos dispositivos, temos subsídios para
concordar com Stassum e Assmann (2010) que consideram – sustentados pela teoria de
Foucault – a possibilidade de o dispositivo ser adotado como método. O que as reflexões
metodológicas de Foucault oferecem ao pesquisador são possibilidades de olhar para o
objeto, de perceber suas regularidades para, então, e concomitantemente ao andamento
da pesquisa, ir traçando o caminho ou a metodologia a ser aplicada àquele e, somente
àquele, objeto. Sim, para Foucault, não há um método que, pensado a priori, poderá ser
aplicado a diferentes objetos, como ocorre na maior parte das pesquisas. Entretanto, para
propor um projeto de pesquisa, via de regra, seremos, antes, convocados a apresentar a
metodologia a ser aplicada. O pesquisador que for pensar sua pesquisa com o pensamento
de Foucault, tardará um pouco em responder a essa pergunta. Talvez terá condições de
fazê-lo, na íntegra, somente nas considerações finais. Eis o caso em que nos enquadramos.

Considerações finais
Os discursos que foram constituindo o sujeito criança e entraram na formulação
do dispositivo de infantilização convocam a vigilância, o controle e a correção, mas sob

valores que estão no campo semântico da ternura e do afeto. Trata-se de uma estratégia
de poder que, ao mesmo tempo que submete, ordena, conduz, o faz com sutileza, doçura
e em nome da proteção, do zelo e do cuidado de quem “quer bem”. Quando o que está
em jogo é o “bem” de toda uma população não resta contestação e o discurso se legitima,
mas, no fundo, sabemos que o que está em jogo é a manutenção da ordem neoliberal de
produção e consumo. Portanto, a mobilização de pesquisas e análises críticas a respeito
desse tema é crucial para compreensão de que sujeito se almeja formar nestes tempos e
nossa suspeita, nesta trajetória acadêmica, é que crianças e adultos estão mediados e
atravessados, claro que numa aparência progressista e afetuosa, como já foi dito, pelos
interesses econômicos que, na contemporaneidade, envolvem diversos campos sociais.

Referências
COURTINE, Jean-Jacques. Corpo, olhar, discurso: a perspectiva arqueológica.
In:______Decifrar o corpo: pensar com Foucault. Petrópolis/RJ: Vozes, 2013 (p. 1929).
FOUCAULT, Michel. Aula de 17 de março de 1976. In: ______. Em Defesa da
Sociedade: Curso no Collège de France (1975-1976). Tradução Maria Ermantina Galvão.
São Paulo: Martins Fontes, 2002. p. 285-315.
________. Nascimento da Biopolítica. Tradução Eduardo Brandão. São Paulo: Martins
Fontes, 2008a.
_______. Segurança, Território, População. Tradução Eduardo Brandão. São Paulo:
Martins Fontes, 2008b.
______. Microfísica do Poder. Tradução Roberto Machado. Rio de Janeiro: Edições
Graal, 2009.
REVEL, Judith. Nas origens do biopolítico: de Vigiar e punir ao pensamento da
atualidade. In: GONDRA, José; KOHAN, Walter Omar (Orgs). Foucault 80 anos. Belo
Horizonte: Autêntica, 2006. p. 51-62.
STASSUM, C. C. S; ASSMANN S. J. Dispositivo: fusão de objeto e método de pesquisa
em Michel Foucault. In:______Caderno de pesquisa interdisciplinar em ciências
humanas. v. 11, n. 99, Florianópolis: Universidade Federal de Santa Catarina, 2010.

MULHER INESQUECÍVEL E VIRTUOSA –
ESTEREÓTIPOS E AFORIZAÇÕES NA AUTOAJUDA
CRISTÃ
Mariane Vasconcelos
(UFMT / CAPESFAPEMAT)
marianerochacamargovasconcelos@gmail.com
Resumo:
Neste trabalho, a partir dos fundamentos da Análise do Discurso de linha francesa e das reflexões
que a Psicologia Social desenvolve sobre a questão dos estereótipos, analisam-se as imagens de
mulher presentes em obras de autoajuda destinadas a mulheres cristãs. Para tanto, consideramse, especialmente, enunciados aforizados presentes em obras do gênero que estão circulando
atualmente no mercado. A análise revela a contradição própria do discurso de autoajuda para
mulheres cristãs, que propõe à mulher um padrão de comportamento mais condizente com a sua
emancipação ao mesmo tempo em que colabora com a manutenção de certos estereótipos
femininos associados a seus papeis tradicionais. A mulher que se deseja alcançar é,
invariavelmente, descrita como “inesquecível” e “virtuosa”.
Palavras-chave: estereótipos; autoajuda cristã para mulheres; aforizações.

Introdução
Trata-se, o presente artigo, de um recorte da pesquisa que ora desenvolvemos e
que se intitula “Mulher Inesquecível e Virtuosa – Estereótipos e Aforizações na autoajuda
cristã”. A pesquisa encontra-se ainda em fase inicial e é, portanto, um conjunto de
apontamentos do que conseguimos observar a partir de um primeiro gesto de análise que
apresentamos.
A escolha do nosso objeto surge do interesse suscitado pelo crescimento de um
nicho editorial bastante específico: a autoajuda para mulheres cristãs. Nas livrarias, é
possível encontrar “ilhas” inteiras dedicadas a esse tema; a quantidade de obras
publicadas é imensa e crescente; além dos livros, há ainda blogs, vlogs, comunidades,
aplicativos que fazem parte também desse universo da autoajuda para mulheres cristãs –
o que coloca, aliás, alguns problemas de ordem metodológica para a constituição do
corpus e com os quais estamos tentando lidar. Mas, como sabemos, o processo de
constituição de corpora em AD pode mesmo se desenrolar por todo o percurso da
pesquisa, num movimento espiral que vai do corpus à teoria e dela novamente de volta
ao corpus, como aponta Pêcheux ([1983]2002).

Nosso corpus é, por ora, constituído inicialmente pelos livros mais vendidos, que
estão atualmente circulando no mercado, tais como: “Trinta e um segredos de uma mulher
inesquecível” (MURDOCK, 2009) e “A Mulher V” (CARDOSO, 2011). O discurso de
autoajuda para mulheres cristãs destina-se a ensinar fórmulas, fundamentadas em
passagens bíblicas, para que suas leitoras alcancem a perfeição e a excelência. No caso
das obras em questão, trata-se de ensinar essas fórmulas às mulheres, e/ou de lhes ensinar
as fórmulas para que sejam felizes em seus relacionamentos, ou melhor, em todos os seus
intentos. Assim, pela temática, o discurso de autoajuda para mulheres cristãs parece tentar
representar a mulher de uma forma diversificada, segundo a qual ela tem, ao lado dos
interesses

que

“tradicionalmente”

lhe

são

–

associados

tais

como

relacionamentos/casamento e família –, também outros interesses como a carreira e a
ascensão financeira, o que seria mais condizente com a imagem de uma “mulher
moderna”.
Assim, optamos por fazer aqui, alguns apontamentos que têm, até o presente
momento, conduzido a pesquisa. Para tanto, partiremos dos conceitos de estereótipos
(AMOSSY;

PIERROT,

2001;

LIPPMAN,

[1922]2008)

e

de

aforizações

(MAINGUENEAU, 2010) com alguns exemplos para uma análise inicial.

A autoajuda para mulheres cristãs: Estereótipos e Aforizações
Para compreendermos melhor o funcionamento dos estereótipos de mulher no
discurso de autoajuda cristão, retomamos algumas das ponderações que Amossy e Pierrot
(2001) reúnem sobre os estereótipos, dialogando com diversas perspectivas: ciências
sociais, literatura, retórica, análise do discurso. Desse diálogo, gostaríamos de recuperar
alguns aspectos relativos aos trabalhos da Psicologia Social, no âmbito das Ciências
Sociais, segundo a qual o estereótipo pode ser entendido como uma crença, uma opinião,
uma representação relativa dos membros de um certo grupo social. Diferencia-se, assim,
do preconceito, que diz respeito à atitude negativa que se adota com relação ao grupo em
questão.
No âmbito da Psicologia Social, de um modo geral, os estereótipos são
considerados como formas de conhecimento sobre indivíduos, tomados coletivamente e
caracterizados por uma falsa representação (cf. AMOSSY; PIERROT, 2001). Os

estereótipos seriam, apoiando-se na definição de Lippmann, representações cristalizadas
sobre um grupo social, esquemas culturais preexistentes. De modo geral, trata-se de
imagens fictícias que expressam um imaginário social.
Em alguns trabalhos da área, o caráter negativo dos estereótipos se liga aos
processos de generalização do real, que o simplificam, produzindo uma visão
esquemática e deformada que favoreceria os preconceitos (BRUNELLI, 2016). Sobre a
relação dos estereótipos com o real, Amossy e Pierrot (2001) nos lembram que os
estereótipos podem propagar-se sem nenhuma base objetiva, isto é, sem nenhum núcleo
ou fundo de verdade. Por isso, podem ser considerados como um aprendizado social
resistente, que não se invalida mesmo com a observação direta e que pode moldar a nossa
percepção. Lippman (2008), pioneiro nesse tipo de investigação, considera que os
estereótipos mediatizam nossa relação com o real, pois é através deles que filtramos a
realidade que nos cerca. Os estereótipos são, assim, imagens indispensáveis para a vida
em sociedade, pois nos permitem compreender o real, categorizá-lo e agir sobre ele. Daí
a tese, defendida pelo autor, segundo a qual o que vemos é o que nossa cultura definiu
previamente.
Apesar disso, os estereótipos não são totalmente arbitrários. Eles podem até ter
uma base factual observável, o que não elimina os problemas, pois, ao estereotipar
membros de um grupo social, os traços de seu status social e de seus papeis são
representados como se fossem uma essência imutável. No caso da mulher, por exemplo,
mais do que reflexos de uma suposta “essência” feminina, os estereótipos refletem os
papeis sociais da mulher, o que se espera que ela faça ou que continue fazendo. Nesse
sentido, o estereótipo é efeito de uma distribuição social de papeis, o que supera a questão
da verdade e põe no centro das reflexões o uso que se faz dos estereótipos. Não se trata,
portanto, de comprovar ou não a exatidão dos esquemas coletivos cristalizados, mas de
verificar como os estereótipos (por exemplo por meio das aforizações) fazem circular um
modo de vida social e de interação entre os grupos.
Desse ponto de vista, podemos dizer que o discurso de autoajuda para mulheres
cristãs, baseando-se numa imagem negativa de mulher (como veremos em seguida) ou
mesmo associando-a aos temas costumeiros, está, de certa forma, colaborando para a
manutenção de velhos estereótipos sobre a mulher. É por isso, inclusive, que a Psicologia

Social afirma que os estereótipos levam com frequência à formação de círculos viciosos,
nos quais a adesão ao estereótipo leva a sua reprodução. A esse respeito, Amossy e Pierrot
(2001) afirmam:
Seguindo a mesma lógica do círculo vicioso, o da profecia que provoca a sua
própria realização, os membros dos grupos estigmatizados se adequam à
imagem desvalorizada que lhes devolve um meio hostil. Interiorizando o
estereótipo discriminatório, eles são levados a ativá-lo no seu próprio
comportamento (AMOSSY e PIERROT, 2001, p. 43; tradução nossa).

Em nosso corpus, a partir desses conceitos, identificamos a presença de duas
imagens de mulher: uma com Deus – que é a imagem positiva e que corresponde ao
comportamento que os livros pretendem ensinar às suas leitoras – e outra que é a imagem
sem Deus – que os livros rejeitam e que associam “à maioria das mulheres”, dentre as
quais incluem até mesmo as suas leitoras (antes da leitura, obviamente). Desse modo, de
um lado, temos a mulher confiante e segura de si, que é bem-sucedida em todos os seus
intentos, como relacionamentos, casamento e família (interesses que tradicionalmente lhe
são associados), e outros, como a carreira e a ascensão financeira que condiz com a
imagem da mulher moderna. Para se referir a esse tipo de mulher, o discurso de autoajuda
para mulheres cristãs emprega expressões como: “mulher inesquecível” ou “mulher
sábia” (MURDOCK, 2009), “mulher virtuosa” (CARDOSO, 2013), “mulher excelente”
(HEALD, 1998). Por outro lado, temos a mulher “insegura”, que desconhece o seu
potencial e o modo correto de usá-lo, à qual o discurso de autoajuda se refere por meio
de expressões como “vulnerável”, “néscia” ou “fraca” (CARDOSO, 2013), “indecisa”
(MURDOCK, 2009). Muitas vezes, essa mulher insegura é retratada como uma pessoa
que não tem controle emocional e que se deixa levar pelas emoções. A esse respeito,
vejamos alguns trechos de obras do corpus:
(01) Um dos segredos notáveis da mulher inesquecível é sua disposição para
deixar seu lar. Ela enxerga algo mais importante que o conforto temporário e
o ambiente familiar. Ela sabe qual a recompensa da mudança. Ela consegue
vislumbrar os benefícios que estão além da fase de dificuldades. Ela enxerga o
fim tão claramente quanto enxerga o começo. Ela pensa à frente. Ela é sábia.
Sim, ela é inesquecível. (...) Rute estava disposta a pagar um preço, a fim de
construir um futuro extraordinário. Isso a tornou inesquecível. (...) mudança é
prova de confiança. A única necessidade de Deus é que creiamos nele. Seu
único prazer é que creiamos nele. Então, Ele nos instrui a fazer mudanças
continuamente, como prova de que verdadeiramente confiamos nele e em sua
autoridade sobre nossa vida (MURDOCK, 2009; grifo nosso).

(02) “Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas
joias.” (Provérbios 31:10). (...) O valor de uma mulher virtuosa vai muito
além do valor físico; gosto de chamá-la de “a Mulher V”. Ela enfrenta as
mesmas lutas que todas as outras mulheres do mundo, de todas as idades, de
todas as nações e em circunstâncias diversas, mas nenhuma dessas lutas
diminui o seu valor – ao contrário do que acontece com muitas mulheres por
aí. (...) Ela vale mais do que rubis porque é virtuosa. Ela é virtuosa porque
toma as decisões certas na vida. Ela toma as decisões certas na vida porque dá
ouvidos à Sabedoria. Ela dá ouvidos à Sabedoria porque teme a Deus.
(CARDOSO, 2013; grifo nosso).
(03) “Até quando, ó néscios, amareis a necedade?” (Provérbios 1:20-33) As
néscias são mulheres complacentes que não buscam maneiras de se tornarem
melhores ou de fazerem melhor. Em vez disso, estão sempre cometendo os
mesmos erros e caindo nas mesmas armadilhas na vida. As néscias nunca
aprendem a sua lição e frequentemente confundem o que lhes é ensinado. São
cabeças de vento que não aproveitam as oportunidades. Se perdem o emprego,
em vez de procurar outro melhor e evitar os erros cometidos no antigo
emprego, entram em depressão, reclamando das injustiças da vida e vivendo
do passado. Não andam pra frente. (CARDOSO, 2013; grifo nosso).

Os excertos acima exemplificam a relação que se estabelece entre ser
inesquecível, virtuosa, sábia e seguir exemplos divinos (Rute, Deus). Além disso, em (02)
e (03) é possível observar a presença (em itálico) de citações bíblicas. Trata-se de
exemplos de enunciados aforizados (MAINGUENEAU, 2010 : 15), sobre os quais
falaremos a seguir.

Aforizações: uma entrada para o corpus
Segundo Maingueneau, a destacabilidade é um conjunto de propriedades de certas
frases que as tornam propícias a serem destacadas e postas a circular, eventualmente, fora
do texto de que fizeram parte na origem. Mas há também aqueles enunciados que já
“nascem” destacados, como é o caso dos provérbios (“Deus ajuda quem cedo madruga”,
“Gato escaldado tem medo de água fria” etc.), que são postos a circular no interior de
outros textos. Na autoajuda para mulheres cristãs é bastante comum encontrarmos
enunciados aforizados, isto é, enunciados que foram destacados de seus contextos
originais e que são “incorporados” por esse discurso. Frequentemente, trata-se de
enunciados extraídos da Bíblia, como podemos ver abaixo:

(04)

Trata-se de enunciados que, segundo Maingueneau (2014), se dão como
autônomos, de um ponto de vista textual (não há nenhuma necessidade de considerar o
que precede e o que segue para compreendê-los) e de um ponto de vista enunciativo (são
generalizações).
Mais exatamente, de acordo com Maingueneau (2014) esses enunciados
desfrutam de um status pragmático especial, isto é, eles decorrem de um regime de
enunciação específico, que o autor chama de enunciação aforizante, em oposição à
enunciação textualizante. Vejamos as suas principais diferenças entre essas duas ordens
enunciativas:
a) na enunciação textualizante, há posições correlativas de produção e de
recepção, que são especificadas pelas restrições da cena relativa ao gênero a
que o texto pertence. Trata-se de papéis pertinentes para a cena verbal, na qual
a responsabilidade do dizer é partilhada e negociada. Na enunciação aforizante,
em contrapartida, no lugar de posições correlativas, há uma instância que fala
a uma espécie de auditório universal, que não se reduz a um destinatário
específico; não há, então, protagonistas colocados no mesmo plano, pois a
enunciação, de tipo monologal, centra-se no locutor, apreendido em sua
totalidade, isto é, sem ruptura entre a instância discursiva e a instância tomada
fora da enunciação. Nesse caso, é o próprio indivíduo que se exprime, além e
aquém de qualquer papel discursivo;
b) na enunciação textualizante, os pensamentos estão articulados por meio de
restrições de jogos de linguagem de diversas ordens (argumentar, narrar,
responder, etc.); na aforizante, o enunciado pretende exprimir o pensamento
de seu locutor, aquém de qualquer jogo de linguagem. Não se trata, então, de
uma argumentação, de uma resposta, de uma narração, mas de uma tese, de
uma afirmação soberana;
c) na enunciação textualizante, há heterogeneidade enunciativa, por exemplo:
diferentes figuras do enunciador, diferentes status polifônicos (citações),
diferentes planos (primeiro plano e segundo plano), diferentes modos
enunciativos (embreado e não embreado). Na enunciação aforizante, não há
mudança de planos enunciativos. (MAINGUENEAU, 2014, p. 62).

Além disso, enquanto a enunciação textualizante resiste à apropriação por uma
memória (afinal, não é fácil memorizar um texto inteiro), a aforizante pretende ser uma
fala sempre disponível, que estaria atualizando o que seria, de fato, “memorável”. Na

verdade, trata-se de um efeito de sentido desse tipo de enunciação, que se pretende como
parte de uma repetição que a sua própria enunciação autoriza. Desse modo, o sujeito
enunciador, por meio da aforização, vai além da diversidade das interações imediatas dos
gêneros textuais.
Esse sujeito enunciador, o aforizador, assume um ethos específico, isto é, o ethos
daquele que está no alto, do indivíduo autorizado que está em contato com uma fonte
transcendente. Ele é aquele que enuncia algo que prescinde de negociação, como uma
tese, uma verdade. Por isso, a aforização implica um sujeito enunciador que se situa como
Sujeito de pleno direito. Assim, neste tipo de enunciação, o sujeito enunciador, segundo
Maingueneau (2014), coincide com o sujeito no sentido jurídico e moral: alguém que se
coloca como responsável, afirma valores e princípios perante o mundo, dirigindo-se a
uma comunidade que está além dos interlocutores empíricos que são seus destinatários.
Com todas essas propriedades, a enunciação aforizante não entra na lógica do
texto e do gênero do discurso, mas ela é parte de um texto, já que não existe enunciado
fora de texto, isto é, enunciado que não pertença a um certo gênero, que não siga uma
rotina, um ritual, etc. Por isso, Maingueneau nos esclarece que a aforização é sempre
convocada num texto que, por natureza, não é absoluto, embora ela pretenda ser uma fala
absoluta, descontextualizada.
Como já dito, os livros de autoajuda para mulheres cristãs apresentam diversos
enunciados que funcionam segundo a lógica da aforização. Por seu funcionamento, eles
pretendem exatamente legitimar “do alto” (no caso, a voz de Deus) aquilo que é dito ao
longo da obra.
Abaixo um exemplo de destacamento fraco, o qual a frase destacada fica contígua
ao texto-fonte, com o intuito de exprimir o pensamento de seu locutor, de tornar-se uma
fala memorável a partir da repetição. Não há negociação, trata-se de uma certeza,
generalizações.

(05)

Podemos dizer que nessas obras, por meio de uma infinidade de destacamentos e
aforizações nos levam à noção de ethos, que segundo Maingueneau, permite ainda refletir
sobre o processo mais geral de adesão dos sujeitos ao ponto de vista defendido por um
discurso.
Até o momento, as aforizações encontradas nas obras do corpus são de dois tipos:
i) de passagens bíblicas; ii) destacamentos do próprio texto que têm a função de
sumarizar, por assim dizer, as principais características da “mulher virtuosa”. Em ambos
os casos, o ethos associado à figura do enunciador é o dessa voz que vem do alto (em
alguns casos, da própria Fonte, isto é, Deus), legitimando a representação do feminino ali
apresentada como o valor a ser buscado.
O “fracasso” dessa busca coloca a mulher ligada a tudo aquilo que não a torna
“virtuosa” ou “inesquecível”, mas “néscia”, “cabeça de vento”, “derrotada”. De acordo
com Senett (2010, p. 124), “o fracasso é o grande ‘tabu moderno’”, de modo que “não é
de se estranhar o surgimento de diversas igrejas com denominação distintas [...], todas
com o intuito de pregar a felicidade e o sucesso”. E o sucesso para a mulher está ligado
aos preceitos (im)postos na autoajuda. Trata-se, portanto, de uma adesão ao próprio
“modo de funcionamento” dessa comunidade, imbricando, assim, na própria enunciação,
conceitos como os apresentados aqui:

O destinatário o identifica com base num conjunto difuso de representações
sociais avaliadas de modo positivo ou negativo, de estereótipos que a
enunciação contribui para confirmar ou modificar. (MAIGUENEAU,

2009, p. 272).
Considerações
O estereótipo da mulher cristã parece, num primeiro momento, não se diferenciar
daquele da mulher não cristã, na medida em que em ambos os casos, a autoajuda vai tentar
a meta da “perfeição”. No entanto, na autoajuda cristã, essa perfeição é para agradar a
Deus e buscar ser sua imagem e semelhança. Assim, o que se espera que a mulher cristã
alcance é, em boa medida, impossível, daí os sentimentos de culpa e fracassos constantes
– que podem ser, aliás, detectados nos fóruns e blogs na internet.
No seu modo de constituição, esse discurso apoia-se, contudo, na ideia de que o “sucesso”
vem de Deus, isto é, para ser a “mulher inesquecível”, a representação última da
enunciadora cristã prototípica, é preciso buscar os exemplos “ratificados” pela Fonte, isto
é, pela palavra de Deus, que vem aforizada no interior dessas obras. Assim, ser uma
enunciadora cristã é associar-se a essas representações também por um modo específico
de enunciar: o conhecimento da Palavra. Nessa perspectiva, segundo Maingueneau,
compreende-se melhor a eficácia do discurso das obras, sua capacidade de suscitar a
adesão. As ideias nele só se apresentam nas obras através de um modo de dizer que remete
a um modo de ser, ao imaginário de uma vivência.
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Resumo:
Compreendemos a escrita de Carolina Maria de Jesus como resistência de mulher, negra, pobre,
favelada que, a partir de suas obras Quarto de despejo (2014) e Diário de Bitita (2016)
discursiviza sobre a infância de “menina atrevida” que questionava os adultos; na vida adulta,
a “mulher exibida” que escreve. Deste modo, o objetivo dessa pesquisa é investigar o modo como
esse sujeito-autor se relaciona com e diz sobre a escrita, a leitura e a escola a partir da posição
sujeito-autor colocando em cerne uma discussão fundamental: pode uma mulher negra ser autor
de literatura? A literatura de autoria de mulheres negras é contemplada no currículo das
escolas? Se o discurso é poder, logo, a escrita de Carolina é um ato político que (re)mexe com a
política literária que legitima e/ou interdita certas autoras e autores e suas obras.
Palavras-chave: Autoria; Literatura; Resistência.

Introdução
O território literário faz parte do jogo político-social e a escola participa e
contribui para a manutenção de estigmas literários. Isso pode ser observado, por exemplo,
quando a escola valida determinado discurso sobre qual obra e autor de literatura tem
qualidade e/ou valor e qual não tem, a partir de um cânone legitimado que classifica as
obras literárias em clássicos da literatura. No entanto, essa política literária ao legitimar
certas autoras e autores e suas obras, acaba por interditar e silenciar outros: é o caso da
literatura de autoria de mulheres negras.
A fim de investigarmos o funcionamento da política literária acerca da questão
sobre a legitimação e interdição das obras literárias, escolhemos trabalhar as obras de
Carolina Maria de Jesus, Quarto de despejo (2014) e Diário de Bitita (2014), por
compreender que a literatura de Carolina joga o jogo da legitimação e interdição, no que
diz respeito ao fato de esse sujeito autorizar-se a ocupar a posição de sujeito-autor.
Deste modo, o objetivo dessa pesquisa é investigar o modo como esse sujeitoautor se relaciona e diz sobre a escrita, a leitura e a escola a partir das diversas posiçõessujeitos que ocupa contribuindo para pensarmos as questões de autoria e letramento,

porque entendemos que a literatura de Carolina Maria de Jesus rompe com a ideia de que
para ser autor basta dominar a gramática normativa, mas coloca em cerne uma discussão
fundamental: quem tem o direito à escrita literária? O que significa ocupar o lugar de
sujeito-autor de literatura? Como a política literária funciona para a legitimação e a
interdição de certas escritoras e obras? A escola garante o direito à literatura aos sujeitosalunos? A literatura de autoria de mulheres negras é discutida e reconhecida na escola?
Se o discurso é poder, logo, a escrita de Carolina é um ato político (FREIRE, 2014),
porque contribui para uma pedagogia das emergências e ausências (GOMES, 2018) e a
escola não pode mais desconhecê-la e/ou negá-la em seu currículo.
A literatura como um direito humano (CANDIDO, 1988) se realiza na leitura e é
uma experiência singular humana, o que faz o texto literário ser caracterizado por sua
incompletude, isto é, não se deve buscar um único sentido, mas os efeitos de sentidos,
preenchendo as lacunas, os “espaços vazados” (BRAGATTO FILHO, 1995) que um texto
literário provoca.
A Lei 10.639/03 pensada através do sistema de políticas de reparação surgiu como
tentativa de contribuir para que as questões sobre a cultura afro-brasileira possam ser mais
visualizadas e viabilizadas na escola; porém, vale pontuar que o tema da negritude no
Brasil e a autoria literária têm uma história antes dessa lei, isto é, a literatura dos negros
(e indígenas) e seus descendentes sempre existiu, o que acontece é o silenciamento dessas
produções, o apagamento ideológico na produção dos discursos, portanto, temos apenas
a existência do mito da democracia racial brasileira.
Nesse contexto, a escola, como agência de letramento, tem a função de levar para
dentro de seus espaços uma literatura plural, isto é, desde a canônica até as que ainda não
caíram no gosto dos críticos, visto que viabilizar a leitura significa pensar sua
multiplicidade de discursos e vozes. E quando falamos de literatura de autoria de
mulheres negras é importante salientar que é uma das mais negadas, perpassando as
questões de classe, gênero e raça, visto que:
A mulher negra, ela pode cantar, ela pode dançar, ela pode cozinhar, ela pode se
prostituir, mas escrever, não, escrever é alguma coisa... é um exercício que a elite
julga que só ela tem esse direito. Escrever e ser reconhecido como um escritor
ou como escritora, aí é um privilégio da elite. (EVARISTO, 2010).

É a partir destas reflexões sobre o que significa ser uma mulher negra escritora de
literatura que acreditamos que as obras de Carolina Maria de Jesus contribuem para
pensarmos as formações imaginárias a respeito do que é ser autor, rompendo com um
imaginário que autoriza apenas um ideal de autor (branco, alfabetizado, letrado, classe
média-alta) que não se sustenta o tempo todo.

Percurso metodológico
A pesquisa é de caráter qualitativo e envolve essencialmente duas fases: a fase
exploratória que compreende a elaboração do projeto de pesquisa e as antecipações
necessárias para a entrada do pesquisador no trabalho de campo. Nesta fase, procuramos
investigar o modo como a literatura é trabalhada na escola, a começar, pelas autoras e
autores e suas obras que são selecionados para o currículo da escola, naquilo que
designamos de política literária, visto que ao autorizar determinadas escritoras, outras são
interditadas neste espaço. Para isso, dialogamos com diversos autores que contribuíram
para que esta discussão pudesse ser feita.
Ao pensarmos o político na literatura compreendemos que três questões são
essenciais quando se discute o funcionamento dessa política literária, a saber: 1. A
concepção que se tem de língua e linguagem, por sua vez de literatura; 2. A concepção
que se tem de obra clássica literária, por sua vez, de cânone; 3. O discurso do mercado
editorial. Esses três tópicos funcionam para que certas autoras e autores e suas obras sejam
legitimadas e/ou interditadas na sociedade, não de modo fixo, mas a partir de um jogo
literário incessante afetado por determinadas condições de produção, disputado por meio
do discurso polêmico (ORLANDI, 2012), isto é, em que os interlocutores podem discutir
e refletir sobre a interdição e a legitimação não na busca de um dos dois pólos e sua
defesa, mas, sobretudo, refletir sobre o funcionamento dessa interdição e legitimação.
Deste modo, não se silencia as obras de autoria de mulheres negras, antes, colocam-nas
em cena, em que a disputa e a construção sócio-histórica-ideológica de sentidos far-se-á
presente.
Ancorados no referencial teórico da Análise do Discurso (AD) de “linha”
francesa, concebemos a literatura como um campo de conhecimento humanizador que
deve ser garantida na escola como um direito humano (CANDIDO, 1989). Nessa direção

teórica, compreende-se que todo texto é construído a partir de um já-dito – interdiscurso
– que reclama do leitor uma memória do dizer, que é sócio-histórica (não a psicológica),
portanto, discursiva.
Para a AD, o objeto de estudo é o próprio discurso, entendendo que a exterioridade
lhe é constitutiva. Para esse referencial teórico, a interpretação é uma questão ideológica,
ligada à ideologia das instituições dominantes e, “(...) sendo a escola uma instituição, a
interpretação deixa de ser um “ato de vontade própria” e continua ligada a uma classe que
controla os sentidos que podem e devem ser lidos” (PACÍFICO, 2002, p. 17).
Como podemos notar, para a AD, a ideologia está atrelada à interpretação, isso
porque entendemos a ideologia enquanto um mecanismo de naturalização dos sentidos,
ou seja, certos sentidos, em dado contexto sócio-histórico, são autorizados e outros não
de circularem socialmente, já que a ideologia estabelece o sentido único que homogeneíza
a interpretação.
Nesta perspectiva teórica, o discurso é definido como o “efeito de sentidos entre
locutores” (PÊCHEUX, 1969), e esses efeitos são construídos a partir de condições sóciohistórico-ideológicas que afetam os interlocutores do discurso. Isso indica que a AD não
faz uma análise da língua, tal qual no estruturalismo saussuriano, que concebe a língua
como estrutura, mas do discurso (objeto sócio-histórico), sendo a língua a materialidade
do discurso.
Este modo como a teoria discursiva concebe o discurso, que “entende que as
palavras não significam por si mesmas, mas sim, os sentidos das palavras dependem de
sua inscrição na história” (PACÍFICO, 2012, p. 19), levaram-nos a querer compreender
o modo como a escola seleciona, organiza e trabalha as obras literárias, naquilo que
designamos de política literária. Isso porque entendemos que a escola deixa de lado uma
questão crucial: por que certas obras literárias podem circular na escola e outras não? Essa
perquirição está diretamente atrelada à ideologia e aos discursos, visto que certas obras
literárias são legitimadas e outras interditadas no espaço escolar, o que significa dizer que
certos sentidos podem estar presentes na escola e outros não.
Na segunda fase, de caráter qualitativo-interpretativo, foi realizada a leitura e
análise do corpus do trabalho, neste caso, as obras Quarto de despejo (2014) e Diário de
Bitita (2016), de Carolina Maria de Jesus. Com base na teoria e método da Análise do

Discurso (AD) de “linha” francesa, sabemos que teoria e metodologia caminham juntas,
lado a lado, uma dando suporte à outra, procuramos perceber os efeitos de sentido sobre
o que é ocupar a posição de sujeito-autor mulher, negra, pobre, favelada, trabalhando com
as questões de autoria, letramento, memória, história, as ideologias, os não ditos e/ou os
já ditos, ou seja, o que dessas obras poderiam nos levar a alcançar os objetivos desta
pesquisa.
A noção de formação discursiva e de interdiscurso (PECHEUX, 1990) é
importante para a análise de textos, pois mostra que é importante considerar o já-lá, que
é exterior à produção e à leitura de textos, em que o sentido dependerá da relação do
sujeito com as suas condições de produção, compreendendo que o discurso é o efeito de
sentidos entre os interlocutores.
A partir disso, podemos realizar a análise dos dados, neste caso, dos recortes, que
segundo Orlandi (1989, p. 36), referem-se a um fragmento da circunstância discursiva e
a análise explorada efetua-se por meio de seleção dessas integrações extraídas do corpus,
a fim de atingirmos os objetivos desta pesquisa. A pesquisa encontra-se nesta etapa em
que fazemos uma discussão a respeito da autoria presente nas obras de Carolina Maria de
Jesus. A autoria aqui é defendida quando o sujeito é responsável pelo seu dizer
produzindo um lugar de interpretação no meio dos outros, deste modo, a autoria ocorre a
partir da organização, coerência e unidade dos vários interdiscursos que servem para a
criação de novos discursos, tendo a não-contradição como uma exigência do princípio de
autoria (ORLANDI, 2012); PACÍFICO (2002); TFOUNI (1995).

Resultados e discussões
Podemos dizer que Carolina Maria de Jesus, ao ocupar a posição de sujeito-autor,
resiste em meio às condições de produção de sua escrita, evidenciando que para ser autor
é preciso responsabilizar-se pelo seu dizer, produzindo seus discursos e subjetividades,
autorizando-se a dizer, reconhecendo que escrever é poder, construindo e desconstruindo
modos de fazer literatura. Sendo assim, cabe à escola trabalhar não só com autoras e
autores legitimados, isto é, os mesmos, mas também levar para dentro do seu espaço
escritoras negras, como Carolina que tem muito a dizer por meio de suas obras literárias,
(re)mexendo com as questões referentes a uma formação imaginária e ideológica a

respeito do que é uma obra literária clássica, isto é, de qualidade, silenciando autoras e
autores e suas obras que rompem com essa cristalização.

Conclusões
A pesquisa encontra-se na fase de análise dos recortes do corpus, o que indica a
possibilidade de desenvolver as conclusões deste trabalho apenas parcialmente. Deste
modo, a primeira delas é a importância da literatura de Carolina Maria de Jesus como
discurso literário da resistência, que marca a sua posição sujeito-autor autorizando-se a
ocupar este lugar por direito. A segunda é que a literatura de Carolina corrobora para
pensarmos o funcionamento da política literária que, neste caso, funciona por meio da
tensão: ora da legitimação; ora da interdição, mostrando que a literatura está ligada a
questões políticas e de poder, sendo assim, faz-se urgente e emergente a discussão e
reflexão acerca dessa política literária, principalmente, dentro das escolas, por
acreditarmos que essas instituições podem contribuir para que a literatura se pluralize,
seja disputada e democratizada, corroborando para que as autoras e autores interditados
possam ter seu “lugar” de fala e escrita na sociedade.
Importante destacar, também, que a ideologia captura o sujeito, neste caso, o
sujeito-professor tem um papel fundamental como porta-voz da literatura, visto que ele é
uma voz de autoridade ao discursivizar sobre uma obra literária na escola, deste modo, é
preciso estar atento ao plano de trabalho docente em que o sujeito-professor tem que
ocupar o seu lugar de autor, isto é, sentir-se responsável pelo seu dizer, suas escolhas
políticas, pedagógicas e de postura docente, não deixando que o livro didático, a gestão,
políticas neoliberais, entre outros, ocupe esse lugar por si, pois se não tivermos sujeitosprofessores que duvidem dos sentidos circulantes nessas vozes e materiais didáticos,
talvez a literatura afro-brasileira nunca chegue a ser valorizada na escola, neste caso, a
literatura de Carolina Maria de Jesus.
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Resumo:
Com o objetivo de problematizar o processo de criação/escritura do documento “Carta do
Terena surdo” iniciado em 2015, por meio da análise das discussões abordadas no I e II Encontro
dos Surdos Terena na aldeia Cachoeirinha em Miranda-MS, este trabalho se vale do arcabouço
teórico da análise do discurso de vertente francesa, com destaque aos autores que problematizam
os conceitos de sujeito, discurso, formação discursiva, heterogeneidade a partir de Foucault
(1996, 1999), Coracini (2007), Authier-Revuz (1990), corroborado, transdisciplinarmente, as
contribuições advindas dos estudos culturalistas com os conceitos sobre representações e
processos identitários: Hall (1996), Bhabha (2001), junto ao método arqueogenealógico de
Foucault de modo a subsidiar as reflexões acerca dos modos de subjetivação e resistência do
surdo terena, para além de um enfrentamento à estereotipação e ao processo de colonização,
mas um processo de construção de (novas) vontades verdades.
Palavras-chave: (Des)Colonização; Surdo Terena; Representação.

Considerações iniciais
Ao lançar um olhar sobre o discurso dos sujeitos surdos de etnia Terena, tem-se
uma diversidade de representações, construções, deslocamentos e traços identitários
atravessados por relações de saber-poder que os assujeitam ao o(O)utro, os inscrevem,
sobretudo, à língua, numa constante (in)completude frente à pluralidade linguística em
que estão imersos e/ou são alocados. Tal condição de (des)(re)territorialidade nos
permitiu observar, ainda, que os surdos terena são alocados à margem da sociedade
hegemônica numa dupla exclusão, uma vez que não se encontra uma discursividade que
os legitime, que os inscreva como índio surdo.
Para tanto, sentimo-nos instigados a iniciar uma pesquisa sob a hipótese de que o
processo de inscrição da “Carta do Surdo Terena”, redigida com a finalidade de ser
entregue a instâncias hierárquicas superiores que versam sobre a educação escolar, vai
além de um enfrentamento à estereotipação e ao processo de colonização existente para

com esses sujeitos, mas é, também, um processo de construção de (novas) vontades
verdades e instauração de poder-saber que tende a garantir a legitimidade de ser um
cidadão surdo indígena Terena. Assim esta pesquisa tem por objetivo problematizar o
processo de criação/escritura do documento “Carta do Terena surdo” iniciado em 2015,
por meio da análise das discussões abordadas no I Encontro dos Surdos Terena na aldeia
Cachoeirinha em Miranda-MS.

Condições de produção do dito
A identificação étnica, segundo Hall (1996), faz-se por um termo próprio, o qual
é utilizado para se referir às características culturais e linguísticas, envolvendo, entre eles,
língua, religião, costumes, tradições, sentimento de pertencimento a um lugar, enfim,
todos os elementos que fazem parte de um povo e são, por ele, compartilhados entre os
que se reconhecem como tal. O sujeito-enunciador é de etnia terena, habitante da aldeia
Cachoeirinha, na cidade de Miranda – Mato Grosso do Sul, primeiro de três surdos
nascidos na família, composta por sete filhos ao todo.
O terena é uma língua indígena classificada como pertencente à família linguística
Aruák denominada, também, de Arawak, Maipuran ou Família Arahuacana, sendo falada
pela segunda maior população indígena do estado de Mato Grosso do Sul, os índios
Terena. Os terena são remanescentes indígenas da população Guaná, originários da região
chaquenha, atual território do Chaco Paraguaio e Pantanal sul-mato-grossense. Observase, nas comunidades dessa etnia, uma situação linguística diversificada, partindo de
contextos totalmente bilíngues (terena-português), até alcançar contextos de
monolinguismo em língua portuguesa.
Na aldeia Cachoeirinha é possível observar uma comunidade falante da língua
terena, utilizada no cotidiano da aldeia para comunicação e interação entre os sujeitos
índios em todas as situações vivenciadas internamente: social, econômica, política,
religiosa e cultural. Eles compreendem que o uso de seu idioma valoriza a identidade
cultural e preserva a cultura indígena. Um elemento enobrecedor da cultura local é
transmissão dos saberes étnicos por meio da educação indígena promovido pelas escolas
da aldeia, com o intuito de viabilizar a efetiva revitalização da língua resistindo às

políticas de assimilação e integração frente ao poder normali(ti)zador da língua
portuguesa, da sociedade branca.
Porém, segundo as legislações, decretos e diretrizes que almejam a preservação
da cultura e da língua desses povos por meio do ensino em língua materna, observamos
que esse sujeito surdo índio terena se encontra num processo conflituoso em sua
constituição identitária, pois lhe é negado o acesso à educação já nos primeiros anos de
vida, sendo obrigado a se deslocar para o centro urbano onde os valores étnicos e sua
língua materna são silenciados e/ou apagados em detrimento da língua que versa sobre as
práticas discursivas do branco, do ouvinte, do “normal”.
Quando matriculado pela primeira vez na escola da aldeia, aos seis anos de idade,
a professora indígena observa que o sujeito-enunciador é surdo e pede a mãe que não o
traga mais à escola indígena, pois a instituição não tinha suporte nem conhecimento
didático para educá-lo. Foram necessários cinco anos de pesquisa em escolas que
aceitassem o surdo terena e que seus pais dominassem minimamente a língua portuguesa
para conseguir se comunicar e conseguir matricular o sujeito-enunciador e seus dois
outros irmãos surdos em uma escola municipal situada no centro urbano.
A educação dos índios surdos pesquisados transitou entre o método de
comunicação total, que contava com o auxílio de uma fonoaudióloga que operava
equipamentos que lhes ensinassem a falar e compreender a leitura labial, e o início das
perspectivas mais próximas ao bilinguismo, com o término do treinamento
fonoarticulatório, a legitimação da Libras como segunda língua oficial do país e os novos
trabalhos com tradutor/intérprete de Libras. Neste momento observamos que os surdos
terena transitam territórios linguísticos permeados por uma língua de sinais que se
constituiu da/na cultura terena, enquanto língua materna dos surdos terena, língua terena,
língua portuguesa e Libras. Esses quatro universos linguísticos conflitam, devido as
relações de forças com as quais cada língua se inscreve no processo de constituição
identitária dos sujeitos, de modo que alocam o sujeito surdo terena num entre-lugar
(BHABHA, 2001), dispondo-o à margem da sociedade hegemônica branca/ouvinte sob
uma dupla exclusão: por ser índio e surdo.

Tessitura teórico-metodológica

Ao nos debruçarmos sobre os sentidos que emergem dos dizeres do surdo terena,
via materialidade da língua e da história, refletimos sobre as raízes das significações,
tendo em vista que a exterioridade exerce um papel importante por nos remeter ao espaço,
referindo-se às condições de produção (ORLANDI, 2007), conectando o emergir dos
discursos à regularidade dos enunciados (FOUCAULT, 1996), sendo imprescindível para
a observação dos acontecimentos que difundiram a série discursiva, ao campo de
enunciado em que estes se produzem.
Assim, a produção dos discursos está sempre relacionada à interdiscursividade:
quando um discurso está ligado a outro por vozes que se entrelaçam, seja por confluência,
seja por divergência, estamos diante da interdiscursividade, construindo assim uma
memória discursiva acerca do que se diz, dos já ditos sobre educação de indígenas e
educação de surdos, observando, ainda, os deslocamentos nos discursos sobre a
identidade do sujeito surdo e sobre a identidade do sujeito indígena – duas identidades
ainda tratadas em separado no fazer educacional e nas relações interpessoais nos
territórios em que convivem (MUSSATO, 2017).
A transdisciplinaridade se faz necessária neste trabalho, uma vez que o aporte
teórico da Análise do Discurso de vertente francesa considera a linguagem em sua
incompletude, permitindo-nos compreender a complexidade das questões contidas no
discurso. Nesse “espaço”, o sentido das palavras submete-se às condições ideológicas das
relações de produção em sua (trans)formação e (re)produção, esclarecendo pontos que
dizem respeito à subjetividade, à memória discursiva e ao pensamento logocêntrico que
regulam o que o sujeito pode e deve dizer, bem como o que não pode e/ou não deve ser
dito.
Se, a partir de Coracini (2007), podemos inferir que o sentido do dizer não é tão
puro e não está tão facilmente ao alcance de todos, já que se apresenta muitas vezes
ambíguo ou, no mínimo, plural, justifica-se a necessidade de buscar, na contribuição dos
estudos culturalistas, concepções descoloniais do saber-poder, para que esta pesquisa
traga os sujeitos surdos terena à emergência de suas vozes, vozes essas que ressoam, que
gritam, que falam a partir da margem, da subalternidade, na busca por desconstruir o
poder hegemônico eurocêntrico.

A partir dessa transdisciplinaridade teórica é possível interpretar os dizeres dos
surdos terena como definido na/pela determinação da língua pela história, tomada como
materialidade, em que o sujeito está presente (ORLANDI, 2007) e que, enquanto
dispersão, a historicidade de um discurso se dá na relação com as formações discursivas
que o entretecem (FOUCAULT, 1996).
Tem-se, então, que o discurso é um jogo de relações de saber-poder permeado por
uma rede de discursos outros, sempre em formação que, veiculando diversos fios
discursivos, faz emergir o sujeito, este que corrobora na interpretação dos efeitos de
sentidos. Diante disso, Orlandi (1999, p. 20) relata que “o sujeito da linguagem é
descentrado, pois é afetado pelo real da língua e também pelo real da história, não tendo
controle sobre o modo como elas o afetam. Isso redunda em dizer que o sujeito discursivo
funciona pelo inconsciente e pela ideologia”.
Dessa forma, buscamos no gesto interpretativo os efeitos de sentidos possíveis
que emergem do trato com a linguagem, a partir da análise da escolha das construções
discursivas dos sujeitos surdos terenas, bem como sua identidade e alteridade diante da
cultura e formação ideológica a que os sujeitos-enunciadores estão inseridos e, como seu
dizer produz (efeitos de) sentido aos destinatários, à comunidade envolvida e à sociedade
hegemônica, como (re)produzem vontades de verdade e como se estabelece a
microcapilaridade do poder, do biopoder (FOUCAULT, 1999).

Incursão analítica: o desejo de pertencimento em conflito
Observamos, durante análises empreendidas para a investigação no processo de
mestrado que, há uma busca de pertencimento por parte dos surdos terena, por meio da
necessidade de narrar-se pelo/no discurso do outro, como uma estratégia de resistência e,
ao mesmo tempo, submissão. Ressalta-se que os pontos de resistência estão presentes em
toda a rede do poder, pois, para Foucault (1999), é no campo estratégico do poder que ela
existe e qualquer ação de resistência torna-se possível somente no interior do poder.
Entendendo que o poder é relacional, designa relacionamentos entre sujeitos e, por isso,
é possível observar um jogo de identificação, ou um jogo de diferenças, via língua e
relação com o outro, compreende-se, então, que no recorte em análise (R1) o surdo terena

(ST) deseja o reconhecimento de si pelo outro, utilizando-se da língua de sinais como
dispositivo de poder para se sentir inserido no universo da língua portuguesa.
O sujeito-enunciador encontra-se em um conflito sobre ser índio surdo, usuário
da língua de sinais construída e pensada no espaço semântico da língua e cultura de sua
etnia terena, utilizada em casa, com os seus pares, pois essa língua de sinais emergente
não lhe permite entrar no universo escolar branco urbano. E isso, gera-lhe o vazio, porque
ser índio em uma cultura Terena e ser surdo utilizando-se da língua de sinais “caseira” só
lhe confere a sensação de não pertencimento, de invisibilidade, sem lhe garantir um lugar
de representatividade na sociedade hegemônica. Além disso, reforça as concepções
colonialistas de subalternidade, de marginalidade, de exclusão, pois lhe resta o espaço à
margem da sociedade por não possuir a identidade admirada do branco ouvinte.
Esses dizeres corroboram as conclusões de Perlin (1998, p. 7): “a existência de
representações da identidade hegemônica sempre se faz presente e interfere no diferente.
Neste sentido, diante da representação dominantemente presente da identidade ouvinte, a
identidade surda é levada a ser vista como uma identidade subalterna”. Observa-se que o
surdo terena, no recorte a seguir, deseja promover um movimento de sentidos sob uma
multiplicidade de vozes que entram na constituição e subjetivação de si como sujeito. ST,
concluinte do ensino médio regular, busca pontos de identificação, deixando rastros, via
intradiscurso, dos interdiscursos que o atravessam, demonstrando-nos como a
exterioridade (memória discursiva) o interpela em sujeito, objeto de discurso:
R1 - ST: quero estar dentro de um trabalho que no futuro eu possa chamar
mais pessoas da liderança para ler o que foi escrito para pensar nos índios
surdos que terminam o ensino médio / qual diploma teremos oportunidade
de ter / quais oportunidades... como?... precisamos pensar em nosso futuro...
se vamos querer ser professores para ensinar a língua de sinais... no futuro
eu quero / esse é um desejo meu... de no futuro ensinar as crianças seja por
desenhos ou imagens ou na disciplina de educação física... essa seria minha
segunda opção... normal... acho que isso seria bom... muito bom... normal...
[...] eu quero fazer o curso de Letras/Libras / [...] Pedagogia... estou pensando
ainda em que faculdade vou fazer... acho Psicologia muito bom [...] tenho
medo / me sinto inseguro... (grifo nosso)

Ao relembrar que o discurso é intrinsecamente heterogêneo, marcado pela
multiplicidade e alteridade, vê-se que é sempre constituído por discursos outros, de jáditos exteriores ao sujeito, pois “sempre, sob as palavras, ‘outras palavras’ são ditas”

(AUTHIER-REVUZ, 1990, p. 28), entendemos que o dizer do sujeito surdo indígena é
tomado em redes de memória, dando lugar a filiações identificadoras. Ao buscar sair da
condição de invisibilidade, ST deseja assumir uma representatividade social constitutiva
de uma pluralidade de filiações históricas, como, por exemplo, a profissão de educador.
Em R1, ST se inscreve em uma temporalidade cujo uso do presente expressa-se
como desejo, possibilidade de futuro, um querer ser, educador físico, professor de Língua
Portuguesa e Libras, pedagogo, psicólogo. Tendo em vista que o vocábulo “querer” está
dicionarizado como “1. Ter vontade de; desejar. 2. Ter a intenção de; tencionar, 3. Desejar
possuir. 4. Ordenar, exigir. 5. Desejar, apetecer [...] 7. Necessitar de, requerer. 8.
Ambicionar. 9. Julgar, acreditar. 10. Pretender. 11. Fazer o favor de. 12. Ter possibilidade
de, poder” (FERREIRA, 2009, p. 672), entre outras significações, observa-se que a
materialidade discursiva disposta nesse excerto faz emergir um efeito de sentido de
resistência.
As escolhas lexicais de ST remetem a um discurso de combate à exclusão sofrida,
pois, ao relatar que pensa no futuro (quero estar dentro de um trabalho [...] precisamos
pensar em nosso futuro), ST transita pelo território de fronteira entre ser índio, ser surdo
com língua “caseira”, ser branco e ser usuário da Libras, acentuando um conflito existente
em seu ser por estar nessa condição entre línguas e entre lugares.
Uma vez que seu discurso se inscreve em uma rede de filiação de sentidos
alimentada pelo desejo de ser educador ou psicólogo, há sempre um espaço, uma ruptura
entre o que resplandece (o que é dito) e o que se esconde (intenção de dizer), como pode
ser observado em R1. Entende-se, por meio da discursividade de ST, que ser um educador
ou um psicólogo é, para o sujeito-enunciador, a possibilidade de exercer uma profissão
que lhe permitirá compartilhar com os outros o conhecimento, a desenvolver-se,
utilizando-se de mecanismo de defesa na relação com o branco, no bojo da sociedade
hegemônica. Demonstra uma preocupação com a exclusão sofrida e agora procura meios
para que seus “pares” (seus outros dois irmãos surdos indígenas e as crianças surdas da
aldeia) não fiquem tão expostos a ela como ele foi.
Quando ST diz: quero estar dentro de um trabalho que no futuro eu possa
chamar mais pessoas da liderança para ler o que foi escrito para pensar nos índios
surdos, observa-se que o sujeito-enunciador compreende que os sistemas simbólicos da

sociedade produzem práticas de significação que moldam os sujeitos e os constituem de
determinadas formas. Por isso passa a querer trabalhar em algo que lhe conceda
reconhecimento para legitimar seu discurso em face da necessidade de atenção à educação
de surdos indígenas. Nos entremeios do discurso de ST, compreende-se que as lideranças
(caciques, diretores de escolas, chefes de órgãos públicos indígenas) se apropriam de
jogos de verdade que estabelecem mecanismos de controle desses indivíduos,
pertencentes a uma ilusória minoria e, por isso, ainda permanecem na invisibilidade.
Infere-se, pelo silenciamento de ST, que o sujeito-enunciador observa as práticas
de subjetivação que, escamoteadas por uma perspectiva solidária e positivista em relação
ao outro que necessita “estar dentro”, “ser”, “fazer parte” dessa comunidade, não se
destacam diante da governança dos líderes que respondem ao bom andamento das
questões da comunidade terena. Se assim fosse, ST não precisaria adentrar em um
trabalho de prestígio para ser ouvido, para ser visto, ou promover um evento1 que reúne
diversos familiares que possuem filhos surdos, da etnia, que ainda não estudam na escola
da aldeia, com o intuito de se fazerem ver.
Pelo não dito no fio discursivo, ST afirma que as lideranças do Posto Indígena de
Cachoeirinha se ancoram nas relações de poder construídas ao longo do tempo, tanto
pelas ideologias da sociedade branca, como também nas estratégias ideológicas de certas
comunidades étnicas, ao tratar o diferente, o anormal, o outro que incomoda, na sua
especificidade, como aquele marcado pela incapacidade, pela não humanidade, pois,
aqueles que possuíam “anomalias” não sobreviviam e/ou eram/são escondidos em seus
lares, sem contato externo além dos familiares2. Ou seja: ST atenua que, mesmo depois
de quase vinte três anos de sua existência e do nascimento de seus irmãos surdos, ouviram
das lideranças e dos diretores das escolas, durante o evento, que desconheciam essa
“problemática” na comunidade e se sentiam sensibilizados e solidarizados com a
narrativa da mãe, que, oralmente, nas línguas terena e portuguesa, descreve a trajetória de
seus filhos diante das dificuldades no acesso ao direito à educação.

1

Evento que reuniu todas as lideranças e membros da comunidade do Posto Indígena Cachoeirinha
(caciques, chefe da Funai, CTI, diretores da escola e familiares com filhos surdos da etnia) para a elaboração
do documento “Carta do Surdo Terena”, com o intuito de buscar auxílio na acessibilidade à educação
indígena especializada junto aos órgãos competentes do governo.
2
Para mais informações vide Mussato, 2017.

Assim, ao desejar ministrar a disciplina Educação Física, fazer o curso de
Letras/Libras, ou Pedagogia, ou Psicologia, o sujeito-enunciador deseja alcançar um
outro mundo, por meio da linguagem, como uma forma de estar no outro, como também
sair do “eu”. ST faz de seu discurso um acontecimento para as lideranças e toda a
comunidade terena, juntamente àqueles que promoveram e discursaram no evento. Sua
manifestação ressoa como um enfrentamento às formações discursivas clínica,
educacional, ouvintista que promovem a exclusão desses sujeitos no bojo da sociedade.
Ao usar o pronome na primeira pessoa do plural (nós) ST leva consigo todos os
seus pares, de modo a posicionar-se diante do outro, compreendendo a alteridade que
constitui a ambos, em um mostrar-se ao outro como um sujeito capaz, fragmentado,
constituído de uma história, lutas, acontecimentos, descontinuidades, em um movimento
constante de reencontrar-se e perder-se no/pelo olhar do outro.
O sujeito-enunciador em R1 busca a ruptura de estereótipos, ressignificando as
representações feitas sobre ele e os demais surdos indígenas como incapazes, ignorantes,
quer mostrar que existe uma possibilidade de conquista, de realização do desejo de
crescer, de se desenvolver, pois aloca seu questionamento em como será o futuro dos
índios surdos (pensar nos índios surdos que terminam o ensino médio / qual diploma
teremos oportunidade de ter / quais oportunidades... como?... precisamos pensar em
nosso futuro... se vamos querer ser professores para ensinar a língua de sinais...).
Compreende-se ainda a relevância que o ST confere à Libras, pois traz, mais
adiante, em sua fala, a opção pelo curso de Letras/Libras, demonstra a importância de tal
dispositivo de saber-poder, a Libras, na constituição da subjetividade do sujeitoenunciador, uma vez tendo sido estereotipado como inferior, pois a língua de sinais de
sua casa não lhe oportunizou narrar-se diante do outro/escola. Esse posicionamento faz
emergir como efeito de sentido de que, para o ST, só a partir da Libras, associada à
aprendizagem da língua portuguesa, ele conseguiu compreender sua identidade.
Essa marca, tão encrustada em sua subjetividade, aflora a ponto de desconsiderar
a língua de sinais emergente do seio familiar dos demais surdos indígenas, pois ST
assevera que esse é um desejo meu... de no futuro ensinar as crianças seja por
desenhos ou imagens. Tendo em vista que a Libras apresenta-se na “modalidade visualespacial” (PIZZO; QUADROS, 2001, p. 61) e que a realidade vivenciada pela criança

surda no tocante à alfabetização é difícil, uma vez que ela “[...] vai ser alfabetizada na
língua portuguesa sem ter sido ‘alfabetizada’ na sua língua de sinais” (QUADROS, 2006,
p. 30), ST reafirma seu desejo de ser educador. Pela trama discursiva revela sua
preocupação com os demais surdos indígenas: espera que não sofram e não sejam
excluídos, como ele foi em seu processo de aprendizagem.
ST compreende que a escola tem por objetivo garantir a autonomia e a
independência social, afetiva, cognitiva e linguística de seus estudantes por meio da
normalização e normatização quanto à aprendizagem da língua oficial do país, e que isso
se realiza na modalidade oral-auditiva, com um “falar bem” e “escrever bem”. Para o
sujeito surdo e indígena, que carrega em seu corpo traços de uma cultura outra, de uma
língua/linguagem outra, por utilizar-se de uma língua de sinais emergente dos aspectos
culturais de sua etnia terena, a escrita em língua portuguesa não ocorre da mesma forma
como para o (surdo) branco.
ST se vale dessas concepções e de todas as estratégias que foram utilizadas em
seu processo de aprendizagem da Libras e língua portuguesa para sugerir a exploração
dos aspectos viso-espaciais como instrumentos que melhor oportunizem ao surdo
indígena conceber o mundo novo, onde a língua de sinais se dá como a língua percebida
e significada ao longo do processo de constituição identitária como surdo terena. Desse
modo, a língua de sinais pode ser vista como a primeira língua, como língua de instrução
do aluno surdo indígena e como antecessora, possibilitando a construção da escrita por
esses sujeitos, realidade esta bem diferente da que ST e seus irmãos viveram no ambiente
escolar urbano.
Segundo Peixoto (2006, p. 208) “[...] a língua de sinais instrumentaliza o surdo a
interpretar e a produzir palavras, frases e textos da língua escrita, assumindo papel
semelhante ao que a oralidade desempenha quando se trata de apropriação da escrita pelo
ouvinte”. Desse modo, ao querer ser educador, recurso estratégico de enfrentamento da
sociedade dominante (Terena ouvinte e branca surda e ouvinte), ST deseja que o sujeito
surdo indígena não seja posicionado pela falta/incompletude, mas, agora, posicionado
pela falta/diferença.
Considerações finais

Entendemos, como postula Foucault (1990), que, por não ser neutro, o discurso
ganha força no centro de uma prática discursiva com o objetivo de fomentar uma verdade
e que ST deseja ser esse instrumento de inclusão que promove uma nova construção de
verdade sobre os índios surdos. Inclusão essa que realmente ofereça pertencimento com
o sentimento de fazer parte, utilizando-se de imagens, desenhos, expressões corporais,
para oportunizar aos demais surdos terena a possibilidade de narrarem-se como sujeitos,
de poderem constituir o outro enquanto são constituídos por ele, afirmando uma
identidade em oposição às outras pelas maneiras de se representar e apresentar o mundo
à sua volta, conferindo sentido às práticas sociais e educacionais.
Tendo em vista que fazer uso da língua para expressarem-se é uma manifestação
de poder, oportunizada pelo saber, isso permitirá aos surdos terena o uso de estratégias
de resistência contra o poder do ouvinte indígena e da sociedade hegemônica branca que
insistem em estereotipá-los como incapacitados, sujeitos incompletos, anormais.
Vê-se que ST, em R1, expressa seu desejo de proporcionar, aos surdos indígenas
invisibilizados da aldeia, acesso a tudo aquilo que tem sido interditado a ele e aos seus
irmãos surdos (terminar o ensino médio, diploma, oportunidades). Esse sujeito busca
coibir a construção de representações negativas que estereotipam, para que os demais
surdos Terena não tenham, em seus corpos, as cicatrizes da exclusão que o impediu de
ser visto como “cidadão civilizado”, com direito à educação, por não possuir o pleno
funcionamento de um órgão importante dos cinco sentidos. Desconstruir discursos e
significações que os representem como transgressores na sociedade hegemônica. ST
busca desconstruir a imagem do “bom selvagem” delegada aos indígenas e a imagem do
corpo deficiente remetida aos surdos.
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Resumo:
O conceito de sociedade pressupõe, dentre outras ideias, a de relação entre sujeitos que convivem
em espaço e tempo similares, com a existência indispensável do fenômeno da comunicação, cujo
objetivo é a produção de sentido ou de significado através do uso de linguagens. Quando o ensino
é abordado nesse nível é inevitável a referência a professor e a aluno como papéis que podem
ser alternados por um mesmo sujeito, dependendo da função social exercida dentro da relação
dialógica com outros sujeitos. Neste contexto, são gerados conflitos diante da exposição das
ideias dos sujeitos, claramente traduzidos em relações de poder. Assim, a partir de pesquisas
bibliográficas e do acompanhamento de aulas de Matemática da rede pública de ensino do estado
da Paraíba, objetivamos apresentar parte de uma pesquisa sobre as causas e consequências da
perpetuação das verdades nos discursos hegemônicos, na compreensão de conceitos matemáticos
por parte dos alunos.
Palavras-chave: Matemática; Discurso Hegemônico; Produção da Verdade.

Introdução
No ano de 2018, no mês de julho, o professor Mozart1 da disciplina de matemática,
dava início às suas atividades docentes, substituindo uma professora recém-aposentada,
em uma turma do nono ano do Ensino Fundamental de uma escola pública estadual
localizada em um bairro populoso, composto, em sua maioria, por pessoas de baixa renda,
pertencente ao município de Campina Grande, no estado da Paraíba. Tratava-se da
primeira aula após o recesso junino, este comum na região. A aula teve início com uma

1 Um dos autores do presente artigo. Professor do nível básico do quadro efetivo do estado da Paraíba desde
2007. Graduado em Licenciatura em Matemática pela UEPB (2001-2005). Especialista em Educação
Matemática pela Fundação Universitária de Apoio ao Ensino Pesquisa e Extensão – FURNE (2009-2010).
Mestre pela Universidade Federal de Campina Grande/Mestrado Profissional em Matemática –
UFCG/PROFMAT (2011-2013). Mestrando em Educação Matemática pela Universidade Estadual da
Paraíba/Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Educação Matemática – UEPB/PPGECEM
(2017). Participante, junto com professor José Joelson e outros professores e estudantes, do Grupo de
Pesquisa LEEMAT – Leitura e Escrita em Educação Matemática.

breve apresentação do professor, o qual falou seu nome, sua formação, concluindo com
sua experiência de 11 anos de sala de aula como servidor público efetivo do estado.
Em seguida, o docente relatou algumas situações que vivenciou em sala de aula,
as quais julgava interessante pelas diversas possibilidades de geração de debates e pelas
lições apreendidas na ocasião da experiência relatada. Uma dessas experiências dizia
respeito à cola ou, como também é conhecida, fila. O professor havia passado para uma
turma de 1º ano EJA, como avaliação, um trabalho de pesquisa a respeito do conteúdo
Funções. O trabalho deveria ser feito de forma individual, porém, após a entrega por parte
dos alunos, em uma breve leitura o professor percebeu que todos os trabalhos entregues
estavam igualmente escritos. Imediatamente, o docente repreendeu a turma com algumas
palavras duras e aplicou a nota mínima, zero, em todos os trabalhos.
Após o relato dessa história, alguns alunos ficaram rindo, outros apresentavam um
semblante de preocupação, outros, pelo fato de estarem desatentos, ficaram sem entender
as diversas outras reações dos colegas. O mais interessante é que nenhum dos discentes
fez algum questionamento. Nem mesmo o professor fez questionamentos, apenas narrou
a história.
Por conseguinte, o docente apresentou a sua metodologia de aula e de avaliação.
De acordo com suas palavras, as aulas seriam ministradas baseadas na abertura para os
diálogos e para os questionamentos de ambos os lados, isto é, seriam minimamente
expositivas. Seriam apresentados problemas baseados, principalmente, nos cotidianos de
comerciantes, porém não restritos a esse contexto. E como avaliação, os alunos teriam
três notas. A primeira seria gerada a partir de atividades propostas pelo docente, a serem
resolvidas e entregues individualmente ou em grupos variando de dois a cinco membros.
A segunda nota seria gerada pelos vistos nas atividades resolvidas e deixadas no caderno,
pela frequência, pela participação nas aulas e pelo comportamento nestas. A última nota
seria gerada por uma prova com questões baseadas nos exemplos mostrados nas aulas,
isto é, problemas.
Após as cartas serem postas na mesa, alguns discentes perguntaram sobre a
possível aplicação de uma recuperação da nota da prova quando esta fosse inferior a 7,0
(sete). O professor, apesar de ter ficado espantado com a precoce preocupação desses

alunos com a recuperação, respondeu que haveria sim a aplicação da prova de
recuperação.
Não havendo maiores dúvidas, o docente resolveu escrever no quadro o seguinte
problema para que os alunos resolvessem:
1) A turma do 9º ano B pretende fazer no final de 2018 uma festa de formatura do Ensino
Fundamental. Para tanto, foi feito o seguinte levantamento:
- Quantidade de alunos = 40
- Quantidade de convidados por aluno = 2
- Custo unitário com alimentação = R$10,00
- Custo unitário com bebida não alcoólica = R$4,00
- Custo com ornamentação = R$ 1500,00
Assim, considerando os dados anteriores, calcule o custo total da festa.
2) Os alunos descritos na questão anterior estavam a procura de uma forma de arrecadar
o dinheiro necessário para execução da festa. Assim, o professor relatou que havia uma
senhora chamada Josefa a qual vende dindins por R$1,00 em frente à 3ª Gerência
Regional de Ensino. Ele disse, ainda, que achava o dindim barato e que poderia ser
vendido por R$1,50. Daí, considerando o valor pedido por Josefa por cada dindim e o
valor revelado pelo professor de uma possível revenda, calcule quantos dindins cada um
dos alunos da turma deve vender, em média, para a turma arrecadar todo o valor da
festa.
O professor esperava que, de forma simples, os alunos chegassem a uma solução
do problema, porém, o que aconteceu é que vários discentes se queixaram de se tratar de
uma questão muito difícil. Pediram para que o docente resolvesse primeiro e, assim, eles
aprenderem como fazer. O professor se negou a escrever uma solução no quadro
argumentando que se assim o fizesse os alunos não aprenderiam, mas sim, apenas
decorariam a forma de fazer, fato este que os prejudicaria, então passou a ler o problema
em voz alta dando ênfase às informações importantes. Mesmo com estas palavras, os
alunos insistiram que não sabiam resolver o problema e o professor estava se negando a
ensinar. Disseram que “as questões que a professora anterior passava eram mais fáceis e
ela resolvia primeiro no quadro”.

O docente estava diante de uma situação delicada, pois, por questões éticas não
podia afirmar que a metodologia de ensino da antiga professora estava inadequada, muito
menos errada, ao mesmo tempo não poderia manter viva essa forma tradicional de ensinar
em suas aulas, uma vez que esta não estava surtindo efeitos de aprendizagem. Uma forma
que o professor encontrou de mostrar para os próprios alunos a não eficiência da
metodologia de ensino anterior a sua chegada, foi apresentar exercícios do seguinte
modelo:
1) Resolva:
a) 𝑥 + 1 = 9
b) −𝑥 + 5 = 11
c) −2𝑥 + 4 = −7
Esse tipo de exercício era encontrado com facilidade em livros didáticos dos anos
80 e 90. Faz parte da metodologia tradicional de ensino. Por esse motivo, o professor
resolveu utilizá-lo acrescentando dois questionamentos aos alunos, o primeiro foi se era
esse tipo de atividade que a professora passava e o segundo foi se eles sabiam identificar
as equações e encontrar suas soluções. As respostas foram sim e não, respectivamente.
Em seguida, o docente iniciou uma conversa mostrando que eles, os discentes, não
haviam apreendido o conteúdo, mas sim, apenas decorado a forma de resolver algumas
específicas questões. Daí por diante, o professor retomou o uso de problemas alternando
com exercícios tradicionais com o intuito de alcançar uma melhoria do processo de
aprendizagem.
O relato apresentado mostra uma tentativa de quebra de uma estrutura de ensino
apresentada por Fiorentini (1995) como Tendência Formalista Clássica. De acordo com
o autor,
Esses pressupostos didáticos são compatíveis com a concepção platónica, pois
se os conhecimentos preexistem e não são construídos ou
inventados/produzidos pelo homem, enthSob essa concepção simplista de
didática, é suficiente que o professor apenas conheça a matéria que irá ensinar.
O papel do aluno, nesse contexto, seria o de "copiar". “repetir", "reter" e
"devolver” nas provas do mesmo modo que "recebeu”. (FIORENTINI, 1995,
p.7)

O autor ainda afirma que essa era uma tendência presente na maioria das salas de
aula matemáticas até o final dos anos 50, porém, como podemos enxergar no relato

apresentado no início deste tópico e em outras experiências como mostradas por Oliveira
e Malusá (2002), Ciani, Ribeiro, Júnior (2006) e Carneiro (1999), ao longo dos anos não
deixaram de existir inúmeros livros didáticos e professores cujas aulas possuem
características predominantes da Tendência Formalista Clássica, principalmente a
centralização no professor.
No geral, as atuais aulas de matemática possuem uma estrutura rígida de
apresentação, isto é, o professor entra na sala, cumprimenta seus alunos, copia no quadro
o conteúdo, este geralmente já apresentado no livro didático com definições formais ricas
em símbolos matemáticos, espera os alunos copiarem, explica o que colocou no quadro,
faz alguns exemplos e passa um exercício semelhante aos exemplos mostrados. Essa
estrutura tem passado de geração para geração, mesmo com as significativas mudanças
das sociedades e das características dos sujeitos que as compõem. Se os alunos um dia
apreenderam os conteúdos dessa forma, hoje, como mostrado no relato e nos resultados
dos diversos exames nacionais e locais, como ENEM, Prova Brasil e IDEPB, os discentes
necessitam de uma adequação, ou ainda modernização, da forma e na estrutura de ensino.
Neste sentido, apresentamos no presente artigo parte de uma pesquisa em
educação matemática, da qual fazem parte algumas tentativas de quebra de estruturas
rígidas e formais de ensino da matemática historicamente construídas, hoje vivenciadas
como verdades hegemônicas.
A seguir, abordamos o tema conflitos dividindo entre gerados, fazendo referência
às ocorrências, visíveis ou não, propositais ou não, de enfrentamentos, e não gerados,
fazendo referência aos enfrentamentos que deveriam ocorrer em prol da melhoria do
ensino e da aprendizagem, porém permanecem obscuros.
Conflitos gerados e conflitos não gerados
Ao entrar em uma sala de aula, onde será ministrada uma aula de matemática,
aquele sujeito que assumia o papel de amigo(a), pai, mãe, trabalhador(a) etc, passa a
assumir o papel de aluno de matemática. Este papel, a exemplo do que foi visto no tópico
anterior, está carregado de uma expectativa de sujeito inerte, ouvinte, não confrontante,
não conflitante, assim conformado com seu lugar de aluno historicamente imposto. Do
outro lado, encontramos fora da sala de aula um sujeito semelhante ao primeiro, amigo(a),

pai, mãe, trabalhador(a) etc, o qual, ao mudar de ambiente, muda de papel, passa a ser
destaque, centro, superior, passa a ser professor de matemática.
Neste contexto, visualizamos dois ambientes, um palpável e outro abstrato, ambos
com muitas e, ao mesmo tempo, com poucas ligações com o que lhes é externo,
localizados no mesmo espaço, porém em tempos diferentes, assim, de naturezas
conflitantes. Conhecemos esses ambientes como sala de aula. Para Garrido (2006)
A sala de aula é um evento de diferentes tipos e dimensões. A priori, o conceito
de sala de aula não nos permite imaginar muito além de paredes, carteiras e
quadro. Entretanto, esse modelo não dá conta de explicar toda a verdadeira e
complexa diversidade da vida em sala de aula. Definir uma sala de aula não é
tão fácil como pode parecer, pois ela está situada em um contexto muito
abrangente, que abarca não só o objeto de estudo em si, mas também uma
grande diversidade de papéis sociais. Na verdade, somente um somatório das
ideias dos participantes desse contexto seria capaz de se aproximar de uma
possível definição. (GARRIDO, 2006, p.20)

Mas porque uma palpável e outra abstrata? A descrição de uma estrutura composta
por vigas, pilares, paredes de alvenaria, tipo de pintura, carteiras, cadeiras, quadro branco
ou negro etc, serve apenas para identificarmos o ambiente palpável denominado sala de
aula. Porém, como indicado na citação anterior, existe por trás desta um conjunto de
relações dialógicas as quais objetivam a construção mútua de conhecimentos. Esse
conjunto de relações que tem por trás os conceitos de ideologia, sujeito, discurso, atitude
responsiva, enunciado2 etc, caracteriza a sala de aula abstrata.
Nesta, é comum encontrarmos uma ideologia dominante, relativamente estável e
rígida, presente no sujeito sobre o papel do professor de matemática, denominada por
Miotello (2014) como ideologia oficial, a qual conflita com a ideologia do cotidiano
“considerada como a que brota e é constituída nos encontros casuais e fortuitos, no lugar
do nascedouro dos sistemas de referência, na proximidade social com as condições de
produção e reprodução da vida.” (MIOTELLO, 2014, p. 169).
A aula de matemática, em seu formato comum, mesmo com estrutura física
moderna e de posse de recursos educacionais modernos, como computados, tablets,
softwares, distancia os alunos da realidade de vida extraescolar, fato este que mantém a

2 Adotamos esses conceitos discutidos por Mikhail Bakhtin e seu ciclo presentes nas referências
bibliográficas no final deste artigo.

sala de aula próxima e distante do cotidiano externo, tendo como consequência o conflito
entre os sujeitos sobre o papel de alunos e seus próprios outros papéis.
A infraestrutura é compartilhada por professor e alunos, porém as suas
potencialidades não são exploradas de modo a aproximá-la de uma metodologia de ensino
moderna. Neste sentido observemos a imagem a seguir:
Figura 1 – Tradicional x Moderno

Fonte: Youtube3

A imagem anterior foi elaborada a partir de personagens de uma animação
mundialmente famosa por seu caráter crítico, denominada The Simpsons. Apesar de se
tratar de um desenho animado norte-americano, podemos observar algumas semelhanças
com os nossos ambientes de aula. A princípio, visualizamos uma sala de aula tradicional,
com carteiras dispostas em filas, uma mesa para a professora de frente voltada para os
alunos localizada ao lado do quadro-negro.
Notamos, também, a presença de um dos protagonistas da animação, o
personagem de 10 anos Bartholomew JoJo Simpson, Bart e de sua professora do 4th grade
(equivalente ao 5º ano), Edna Krabappel. O primeiro é conhecido por ser um menino
3 Disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=EbnjKDeZW40>. Acesso em 10/10/2018.

muito trabalhoso, inquieto e que apronta muito seja lá onde estiver. A segunda tem como
principais características, estressada, desiludida e sem expectativas de melhoria de vida.
Neste sentido, afirmamos que os personagens revelam características muito comuns aos
sujeitos sobre papéis de discentes e docentes brasileiros.
Observando o quadro-negro, notamos a presença de operações armadas de forma
tradicional, porém ainda não resolvidas, ao mesmo tempo em que os alunos são
apresentados com celulares ou smartphones em mãos, com um lápis sobre as carteiras,
porém nenhum caderno ou livro. A posição da professora sugere a espera por respostas
na forma dos tradicionais algoritmos às questões expostas no quadro, por outro lado os
alunos, atentos aos seus aparelhos eletrônicos, não são apresentados de forma a sugerir
uma resposta satisfatória à professora. Estrutura e expectativa antiga, porém respostas e
reações modernas. Dessa forma, a imagem transmite discrepâncias, conflitos temporais,
estruturais e ideológicos centrados na professora e nos alunos.
Nossos alunos, provavelmente, não teriam a mesma atitude de Bart e seus colegas.
Para tanto, seria necessário que os discentes, além de exercerem sua autonomia,
enxergassem as potencialidades dos recursos tecnológicos aos quais eles têm fácil acesso,
fato este que não acontece em nossas salas de aula. Assim, aquilo que prevalecem são as
expectativas do docente, suas verdades, as reações tradicionais não conflitantes por parte
dos discentes, respondendo as questões utilizando lápis, papel e os algoritmos das
operações ou não respondendo de nenhuma forma.
No próximo tópico mostramos como um professor de matemática exerce sobre
seus alunos uma relação de dominação a partir da execução de um discurso hegemônico
historicamente construído, tornando-se, assim, a verdade e, por conseguinte, quais as
consequências dessa legitimação.

A verdade produzida nos discursos hegemônicos de professores de matemática
A estrutura escolar, em seu formato historicamente mantido, instiga e prenuncia a
efetivação de um conjunto de discursos formais, moderados e fechados a críticas e
mutações. Assim são montados e executados os discursos de parte dos professores de
matemática, a exemplo do que vimos nos tópicos anteriores.

Neste sentido, visualizamos na ação de analisar uma resposta apresentada por um
discente, um sujeito sobre o papel de professor, que ao deparar-se com informações as
quais entram em conflito com suas pretensões, desconsidera aquela e se abstém de fazer
uma análise reflexiva sobre seu próprio discurso fechando, assim, oportunidades de
diálogos constitutivos de sujeitos, fato este que impede as trocas de papéis entre professor
e aluno.
Dessa forma, os preconceitos e tradições carregados pelo status de professor de
matemática assumem um papel hegemônico ao serem postos acima das oportunidades de
aprendizagem, não somente com o enunciado, mas também com a enunciação do aluno,
que, por sua vez, é impedido de se expressar até por meio de dativos de opinião oralizados.
Neste contexto, a resposta apresentada como representação semiótica assume uma
pluralidade de significações apenas a partir da quebra das estruturas responsivas
hierarquicamente estabelecidas pela história do ser professor de matemática, marcando,
assim, a resistência a mudanças nas relações de dominação e mantendo relações
dialógicas na sala de aula de matemática baseadas no professorcentrismo e em suas
verdades.
Os papéis de ser professor e de ser aluno são uma consequência das intenções
histórico consensuais das sociedades hegemônicas refletidas nas, a partir de então,
relações entre sujeitos, tornando estas, por vezes, pouco dialógicas em consequência da
não abertura para materialização de atitudes responsivas.
Neste sentido, o filósofo e teórico social Michel Foucault, em seu livro Microfísica
do Poder (1979), afirma que “O poder não é um objeto natural, uma coisa; é uma prática
social e, como tal, constituída historicamente” (FOUCAULT, 1979, p.x), além de ser “Na
realidade [...] um feixe de relações, mais ou menos organizada, mais ou menos
piramidalizada, mais ou menos coordenada [sic]” (FOUCAULT, 1979, p.248). Dessa
forma, afirmamos que existe um poder exercido pelo professor ao agir de forma não
natural e, ao se colocar acima do aluno, julgando uma resposta como incorreta sem
analisá-la de forma crítica, apenas por ser interpretada como conflitante de suas verdades.
Para Bakhtin, o discurso é composto por interlocutores, uma vez que os sujeitos
envolvidos propiciam atitudes responsivas uns aos outros, porém, a exemplo das
situações anteriores, é comum nos depararmos com um sujeito posto no papel de aluno,

de forma impositiva, por papéis hegemônicos (família, gestor escolar, gestor político etc),
e que, por vezes, é conduzido ao status de acomodação diante de situações as quais,
contraditoriamente, têm o potencial de geradoras de debate ou, ainda, de diálogos críticos
entre o interlocutor no papel de docente e o interlocutor no papel de discente.
Assim, a castração premeditada da voz do aluno no ambiente sala de aula em
situações de, teoricamente, construção do conhecimento direciona a aula para uma mera
transmissão de técnicas, códigos e algoritmos, verdades irrefutáveis, fato este que
maximiza as dificuldades em um processo que deveria ser de trocas de ideias,
experiências, conhecimentos e inquietações na busca de compreensões e de informações
úteis ou, até mesmo, aparentemente inúteis. Afinal, quem dentre nós nunca se deparou
com uma situação onde se perguntou “De que isso vai me servir?” tendo, em outro
momento, enxergado uma utilidade para aquela informação? Assim, verificamos que essa
utilidade só foi alcançada porque foi dada voz a um conhecimento desconhecido a priori.

Considerações Finais
A comum escolha de linguagens com a finalidade de imposição de ideias e
pensamentos, da transmissão de conhecimento, da mão única do ato de ensinar, revela
um conjunto ideológico, discretamente apresentado como verdade, antagônico às ideais
relações dialógicas emergentes em aulas de matemática. Esse conflito é uma realidade na
educação brasileira, uma vez que existem sujeitos no papel de professores de matemática
os quais, sensivelmente, discursam dentro do intervalo aberto, limitado superiormente e
inferiormente por ambas correntes ideológicas.
Acrescentando a esta realidade o intuito de aprofundarmos o conhecimento sobre
os discursos, os enunciados, as enunciações, as ideologias, as atitudes responsivas, as
linguagens em aulas de matemática, considerando um conjunto de estudos bibliográficos
– embasados principalmente em Bakhtin e seu ciclo – leituras, releituras e observações
de aulas de matemática, apresentamos neste artigo parte de uma pesquisa em andamento
a qual julgamos ser relevante por chamar atenção de uma forma interdisciplinar para atos
e efeitos, positivos ou negativos, nos processos de ensino e de aprendizagem da
Matemática.

Assim, apresentaremos posteriormente, em artigos de revistas ou encontros
acadêmicos, evoluções de nossa pesquisa, com experimentos, mais estudos bibliográficos
e propostas metodológicas.
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Resumo:
Buscando compreender algumas questões discursivas encontradas no espaço digital, o presente
trabalho, vinculado aos projetos de pesquisa de Mestrado intitulados O discurso na esfera
tecnológica: a língua em movimento e “Li na internet, deve ser verdade”: uma análise discursiva
dos dizeres sobre a mulher nas redes sociais, inseridos na linha de pesquisa Língua, Sujeito e
História (PPGL/UFSM), visa a analisar recortes de materialidades discursivas encontradas nas
redes sociais, em especial no Facebook, observando manifestações nomeadas como Fake News
- notícias falsas que se espalham rapidamente na internet como sendo verdades. Para isso, como
aparato teórico foi utilizada a Análise de Discurso de linha francesa, estruturada por Michel
Pêcheux na França e desenvolvida no Brasil por Eni Orlandi.
Palavras-chave: Manifestação; Facebook; Fake News.

Considerações iniciais
O tema do presente trabalho foi escolhido por se encaixar nos assuntos dos
projetos de dissertação das duas autoras, uma vez que, em um destes, são pesquisadas as
manifestações através do “textão” no Facebook, e, no outro, são analisados os dizeres que
as notícias falsas (chamadas fake news) podem impulsionar nas redes. Dessa forma,
analisar a manifestação sobre as fake news nesta rede social interessa-nos, de modo a ser
um entrelaçamento entre os dois trabalhos. Sendo assim, neste trabalho, objetiva-se
explicitar o funcionamento do discurso de manifestantes no Facebook, sendo que essas
manifestações envolvem a indignação, por parte do internauta, com notícias falsas
espalhadas na rede.
A preferência pelo uso desta rede social, em expecífica, explica-se porque,
conforme Flores & Cervo (2017), o Facebook “é uma das redes sociais mais utilizadas
pelos sujeitos nos dias atuais”, o que nos leva a acreditar que essa rede é espaço para que
diversos discursos funcionem, inclusive as Fake News. Acreditamos que o fato de ser
uma rede social usada por grande parte das pessoas (não só no Brasil, como em todo o
mundo) faz com que esses discursos publicados pelos seus usuários circulem mais

facilmente, de modo que as publicações se espalham rapidamente, já que são
compartilhadas pelos internautas e, assim, acabam tendo um alcance significativo, uma
vez que milhares de pessoas podem ter acesso ao que está nesse espaço de circulação, ao
mesmo tempo e de diferentes lugares do mundo. Assim, o Facebook torna-se um meio
para que se espalhem conhecimentos, sejam eles verdadeiros ou não, importantes ou não,
úteis ou não….

Referencial Teórico
A base teórica do trabalho é a Análise de Discurso (AD). Para a AD, a noção de
discurso significa palavra em movimento, prática de linguagem. Como Orlandi (2015,
p.13) menciona, “procura-se compreender a língua fazendo sentido, enquanto trabalho
simbólico (...)”. Assim, utilizaremos alguns conceitos que mobilizarão a nossa pesquisa,
como discurso digital; Fake News e manifestações nas redes sociais.

Análise do objeto
Como metodologia, realizamos, em um primeiro momento, um mapeamento das
publicações no Facebook que se encaixam no tema proposto. Após, selecionamos tais
materialidades, mobilizando a noção de recorte (ORLANDI, 1984), a fim de que se
constituísse o corpus do trabalho.
Ressaltamos que estamos em consonância com Garcia e Sousa (2015, p. 97),
quando as autoras afirmam que "o gesto de recortar visa ao funcionamento discursivo,
buscando compreender o estabelecimento das relações significativas entre os elementos
significantes" e com Dias (2018, p. 158), quando menciona que o “postar” no Facebook
“é significado pela ideia da circulação”. A viralização na internet atesta a circulação das
postagens, portanto “uma postagem tem que circular”.
Também levamos em conta que, segundo Pavan (2017, p. 117), “ao
considerarmos as condições de produção do discurso, devemos lembrar que esses sujeitos
são interpelados a enunciar e a significar-se em relação à cultura digital”.
Para selecionarmos os objetos de análise, foram utilizadas as redes sociais das
próprias autoras. Para isso, foi realizada uma busca pelas palavras-chaves “fake news”, a
fim de identificar as publicações acerca do tema. As manifestações encontradas e

selecionadas foram as que constavam como de “visualização pública”, opção que a
plataforma Facebook possibilita ao usuário, sendo a “pública” a postagem cujo conteúdo
qualquer usuário da rede social pode acessar.
Para tanto, como corpus de análise, selecionamos um recorte dois (2) textos.
seguindo os passos de análise que foram realizados da seguinte maneira: 1) seleção do
corpus de análise; 2) análise as materialidades discursivas encontradas no corpus; 3)
conhecimento, compreensão e explicitação da constituição do conceito de manifestação
no digital.

Figura 1

Fonte: Acervo pessoal das autoras

Na manifestação da imagem 1, um padre, famoso no Brasil, utiliza sua rede social
no Facebook para alertar os usuários de que não devem acreditar em qualquer coisa que
circula por aí. Ele tranquiliza os usuários dizendo que está bem, uma vez que circulou a

notícia falsa de que teria sofrido um AVC. Assim, a figura pública, num tom de
indignação, faz o alerta para que se compartilhe somente coisas que sabemos ser
verídicas. O autor da publicação, aqui, assume um papel de alguém que pede cautela e
atenção dos usuários da rede.
Figura 2

Fonte: Acervo pessoal das autoras

Na imagem 2, um veículo jornalístico utiliza seu perfil para desmentir uma
postagem associada ao seu nome. Aqui, o autor na postagem, o jornal, assume uma

posição mais de informante do que de indignado, mas, ainda assim, ao enunciar que a
postagem associada à sua marca é falsa, não deixa de deixar subentendida a indignação,
já que, ainda, afirma que o conteúdo do vídeo era de caráter duvidoso. De qualquer
maneira, o veículo tenta desassociar seu nome da publicação falsa, uma vez que podem
ser tomado como mentiroso, se realmente tivesse postado um conteúdo que não passava
uma mensagem verdadeira. Assim, de forma implícita, o leitor do jornal pode perceber,
ao ler essa manifestação, de que deve ter mais cuidado com o que lê na internet, não
devendo acreditar em qualquer informação disponível na rede, mesmo que associada a
um nome famoso, pois pode ser uma fake news.
De um modo geral, o que podemos notar nas duas imagens é a tentativa de
desmentir uma notícia, uma postagem, de cunho falso e que prejudica os envolvidos. Essa
tentativa de alertar o público alvo de que possivelmente tenha acreditado em uma mentira
poderia ser feita através de qualquer outro espaço, mas, para nós, há uma razão para a
plataforma escolhida ter sido o Facebook.
Ao postar nesta rede, o sujeito-autor manifestante sabe que seu texto vai circular,
vai ter visibilidade. Ao mesmo tempo, também é possível de as pessoas interagirem de
volta, comentando, compartilhando, espalhando, enfim. Se fosse só colocada uma nota
no jornal impresso, por exemplo, ou se o padre tivesse se manifestado na TV ou no Rádio,
talvez não haveria a possibilidade de repercussão. Assim, ao escolher postar na rede, o
sujeito busca ter um maior alcance, ao mesmo tempo em que dá ao leitor a possibilidade
de interagir, curtir, marcar os amigos…
Percebemos, ainda, que a plataforma é vista pelo usuário como uma possibilidade
de ele se expressar. Assim, o sujeito sente-se livre para postar no Facebook, para
manifestar-se, para indignar-se e para alertar os amigos/seguidores/internautas.

Considerações finais
Uma vez que realizamos aqui apenas um recorte de dois textos do nosso trabalho,
que, por sua vez, está ainda em andamento, os resultados alcançados até o momento,
referentes aos textos analisados, demonstram que a relação do sujeito com o espaço digital
é de grande importância para a compreensão das formas do sujeito se inscrever e inscrever
suas manifestações.

Nesse interim, as Fake News acerca de diversos temas geram manifestações
muitas vezes em tom de indignação. Assim, quando o sujeito posta/compartilha, faz
circular alguns posicionamentos sobre um discurso que, em alguns casos, é considerado
como falso e, dessa forma, o internauta utiliza-se de uma rede social para expressar sua
revolta ou sua chateação com a circulação dessas notícias falsas, que podem trazer pontos
negativos à imagem da vítima, seja ela um padre famoso ou um jornal renomado.
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Resumo:
Os discursos que analisamos neste trabalho advêm de recortes de entrevistas concedidas pela
cantora Soledad Pastorutti (folclorista argentina) a jornais ou revistas a respeito de sua carreira.
O objetivo é discutir como esse discurso de identidade produzido por Soledad Pastorutti
(alinhado ideologicamente ao “folclore à moda antiga”) nessas entrevistas desliza funcionando
contraditoriamente. A base teórico-metodológica é advinda da reflexão do filósofo russo M.
Bakhtin, da qual movimentamos as categorias de análise da contradição, da ambivalência e da
bivocalidade. Os resultados apontam para a construção contraditória de um discurso de
identidade que constitui na diferença que repele, fundando-se na contradição materializada em
opor-se ao que é constitutivo. O discurso identitário produzido por Soledad Pastorutti desliza no
sentido de uma alteridade fundante.
Palavras-chave: Discurso identitário; Estudos Bakhtinianos; Folclore Argentino.

Introdução
Em nossa pesquisa a respeito da construção contraditória do discurso identitário
no cancioneiro de Soledad Pastorutti no contexto do folclore argentino localizamos a
emergência de um discurso de identidade que se gestou durante todo o século XX e que
chega aos anos 1990 já enfraquecido, precisando renovar-se (cf. SOUZA, 2017). O
“folclore à moda antiga” estava, nessa última década do século, na berlinda, sob os seus
signos foram forjados os padrões de uma argentinidade necessária e projetada pela cidade
letrada em resistência às alteridades estrangeiras que se moviam na capital. Essa mesma
perspectiva cultural havia sofrido as duras penas da exclusão e da repressão durante as
ditaduras militares argentinas que colocaram em ênfase, mesmo sem querer, o rock
argentino, que tomou um lugar de destaque na vida cultural da juventude das cidades no
final dos anos 1980. A década de 1990 colocou em cena outro modo de fazer folclore, o
que a crítica da época chamou, oportunamente, de “folclore jovem”.
Sob os auspícios dessa virada, Soledad Pastorutti foi lançada ao público como
uma cantora que agregava o telurismo inicial (nas vestimentas, nos temas, nas canções,
no modo de cantar) e a renovação necessária (muita energia sob os palcos, uma aderência
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indiscutível com um público muito amplo). Nessa perspectiva, a cantora, que completou
vinte anos de carreira em 2016, construiu uma trajetória que tem seu débito inicial com o
telurismo e com o discurso de identidade do “folclore à moda antiga”, mas começou a
trabalhar em perspectivas diversas dessa também. Os discursos que analisamos neste
trabalho advêm de recortes de entrevistas concedidas por Soledad Pastorutti a jornais ou
revistas a respeito de sua carreira. Nosso objetivo é discutir como esse discurso de
identidade produzido por Soledad Pastorutti nessas entrevistas desliza funcionando
contraditoriamente.

Prolegômenos à canção folclórica
A canção folclórica na Argentina foi gestada durante o século XX como
resistência às identidades estrangeiras no bojo da migração massiva que a capital daquele
país recebeu no primeiro terço do último século. Dois movimentos migratórios
culminaram no crescimento exponencial da população em Buenos Aires: uma imigração
grande de europeus que vinham para trabalhar nas indústrias recentemente criadas e uma
migração também grande de interioranos que se deslocava das mais distantes províncias
para viver na capital argentina. A canção folclórica é, em um primeiro momento, a forma
de resistência desses sujeitos que chegavam do interior e sentiam falta daquela vida que
lá viviam. As culturas estão em choque nesse momento, o discurso de busca de
argentinidade produz uma aderência da cidade letrada às questões que o folclore trazia.
A região em que Buenos Aires está situada em relação ao país de que é capital
causa a impressão de que sempre esteve, inclusive pela geografia, de costas para o
interior. Essa fatalidade, nos termos de Luna (1986, p. 9), faz com que a metrópole – às
margens do Rio da Prata e do Oceano Atlântico – esteja em maior contato com a Europa,
de onde vieram as formas culturais do velho continente. Em outros termos, Luna (1986,
p. 9) afirma que em qualquer tempo a capital federal esteve sempre mais interessada nas
novidades culturais que o porto trazia de alhures.
O interior, todavia, é muito distinto. Salvo alguns núcleos urbanos em acelerado
processo de industrialização – as capitais provinciais – a maior parte das cidades
interioranas depende economicamente das atividades primárias e possui população média
ou pequena. As provincias, segundo Luna (1986), conservaram em estado “de relativa

pureza la tradición hispano-criolla y frente al litoral europeísta mantienen una fisionomía
más tradicional” (LUNA, 1986, p. 9).
Na esteira da reflexão de Souza (2017), podemos apontar no decorrer do século
XX quatro momentos decisivos para o desenvolvimento da canção folclórica na
Argentina:
1. O começo do século XX: influxos migratórios em Buenos Aires e a formação de

guetos.
2. O fenômeno Cosquín e a institucionalização do folclore (anos 1960).
3. Sinais de alerta: o folclore à moda antiga na berlinda e uma renovação em curso

(anos 1980).
4. Anos 1990: O folclore jovem e seus temas.

Nesse sentido, podemos comentar que o desenvolvimento da canção folclórica na
Argentina se deu em um movimento de plasticidade da cidade letrada (RAMA, 2015) que
se apropria do discurso do folclore. Em outras palavras, Buenos Aires se apropria
metonimicamente do projeto de dizer que foi gestado no folclore, fruto da cultura popular:
o processo é de institucionalização dessa canção e de seus cantores. Em um momento
inicial, aquele apontando em 1), é movimento de resistência às identidades europeias que
frequentavam a capital; em 2), um processo de institucionalização nos anos 1960, as
resistências continuavam, no sentido de reconhecimento da cultura popular gestada no
bojo do folclore; em 3), com o folclore buscando diálogos com outros gêneros, como o
rock, e em luta contra as ditaduras; em 4), no início dos anos 1990, essa renovação que
se iniciou na década anterior tomou corpo e o folclore se reinventou. Nesse ínterim, surge
o projeto de dizer que estudamos e a carreira da cantora Soledad Pastorutti tem início em
1996.

Referencial teórico
A perspectiva que desejamos trabalhar é de que através da evidência de um
discurso identitário no cancioneiro de Soledad Pastorutti – mostrado em evocações à
nação, aos heróis argentinos, às suas vestimentas, às suas visões de mundo particulares –

encontra-se a contradição, já que na ordem do dia não se percebem as forças
estabilizadoras refratando a diferença. Uma compreensão dialógica baseada no cotejo do
discurso identitário com outros textos – circundantes a ele e em seu mesmo cronotopo –
permitirá notar como ele se sustenta em índices materiais do signo ideológico que
refletem e refratam a realidade permitindo escutar as vozes da alteridade que ressoam em
seus dizeres. Isto é, retomando Bakhtin (2009), o reflexo direto desse discurso identitário
é o evidente, a busca de um “olhar oblíquo” (BAKHTIN, 2009, p.93) é para perceber
como se dá a refração através da materialidade linguística na construção desse discurso,
como “eu” e “outro” se encontram no signo. O signo como arena em que se dão as “lutas
de classes” (BAKHTIN, 2009, p.47) presencia “o confronto de interesses sociais nos
limites de uma só e mesma comunidade semiótica” (idem) acontecendo.
Destarte, o signo comporta a plurivalência, sendo investido, por uns e outros
sujeitos dos seus valores de classe social. É o que acontece no caso do cancioneiro
folclórico que ora analisamos, visto que por mais evidente que seja em seu discurso a
força identitária, a qual por sua vez busca a estabilização de seus sentidos, a alteridade
está também presente refratando a diferença (fazendo dos sentidos instáveis). Precisamos
compreender a materialidade significando e denunciar, pelo verbal, a contradição
acontecendo na construção do discurso, em cujo movimento “cada palavra se apresenta
como arena em miniatura onde se entrecruzam e lutam os valores sociais de orientação
contraditória” (grifo nosso) (BAKHTIN, 2009, p. 66). A palavra viva, isto é, em
discurso, comporta a luta de classes que o signo lhe empresta.
Podemos afirmar que mesmo havendo uma natureza contraditória revelada pela
luta dos sentidos na palavra, há um processo paulatino de estabilização dos sentidos. Mas,
se os sentidos jamais estão estáveis (as forças centrípetas e centrífugas estão sempre em
ação), é constitutivo deles a instabilidade, na qual se inscreve a contradição. De tal modo
que um discurso identitário que se funda sob a premissa de rechaçar aquilo que é
diferente, ao fazê-lo abraça a diferença, que é constitutiva. Identidade e alteridade se dão
em relação uma com a outra, nunca à revelia, sempre em pluraria tantum.
As questões sobre a ambivalência são discutidas, sobretudo, na tese de Bakhtin
(2013) sobre Rabelais, na qual o autor desenvolve um capítulo sobre o vocabulário da
praça pública. “Louvores e injúrias são duas faces da mesma medalha. O vocabulário da

praça pública é um Jano de duplo rosto” (BAKHTIN, 2013, p.143). Nesse trecho, o autor
afirma que os louvores estão no limite da injúria, ao mesmo tempo irônicos e
ambivalentes, assim como as injúrias, paradoxalmente elogiosas. O que caracteriza com
maior detalhe essa situação é a simultaneidade dos sentidos acontecendo, “não é possível
traçar uma delimitação precisa entre eles [elogios e injúrias], dizer onde começam uns e
terminam os outros” (idem).
Desse modo, a despeito que na realidade estejam separados – na verdade, a
separação é semântica – os louvores e as injúrias compõem uma “espécie de corpo único,
mas bicorporal” (idem) na praça pública de Rabelais. Assim, se constituem as faces de
uma mesma medalha, esse vocabulário é um lugar de simultaneidade dos sentidos como
os pares do bom e do mau, do alto e do baixo corporal, do espírito e da carne, categorias
de carnavalização desenvolvidas ao longo da tese de Bakhtin (2013).
No capítulo sexto de sua tese, o autor russo retoma a questão das injúrias e dos
elogios na praça pública, constata aí que se trata de uma noção reversa à outra, “o
vocabulário da praça pública em festa injuria, louvando, e elogia injuriando” (BAKHTIN,
2013, p. 364). Comprova nesse momento que essas palavras dirigem-se a um mesmo e só
corpo, um objeto bicorporal, “que morre e nasce ao mesmo tempo, ao passado que traz o
futuro ao mundo” (idem), bifrontal. “O louvor ou a injúria podem predominar: um está
sempre prestes a transformar-se no outro” (idem). Em outros termos, é de tal
simultaneidade a troca entre um louvor e uma injúria que as noções estão como ligadas,
unificadas como Jano. Ou seja, o louvor traz como contraparte a injúria e vice-versa.
Basta virar o outro lado da medalha e se encontra lá a face injuriosa do elogio ou a face
elogiosa da injúria, o que se dá, justamente, porque “O elogio contém implícita a injúria,
ele está prenhe da injúria e, inversamente, a injúria está prenhe de elogio” (BAKHTIN,
2013, p. 364). Na praça pública, o autor russo conclui, elogio e injúria se desassociam nos
indivíduos, mas no todo constituem uma unidade ambivalente.
Para uma abordagem metalinguística ampla das relações dialógicas é preciso que
elas “estejam expressas numa matéria sígnica [...]” (BAKHTIN, 2010, p.211). Para tanto,
“O objeto do nosso exame [...] é o discurso bivocal, que surge inevitavelmente sob as
condições de uma comunicação dialógica, ou seja, nas condições de uma vida autêntica
da palavra. A linguística desconhece esse discurso bivocal” (idem). Desse modo, a

perspectiva de investigar relações dialógicas existentes no discurso identitário presente
no cancioneiro folclórico de Soledad Pastorutti é uma busca de índices que mostrem a
simultaneidade, as faces de Jano, acontecendo em um mesmo e só lugar.

O deslizamento do discurso de identidade
Para nossa análise, como anunciamos na seção introdutória, mobilizaremos um
recorte em nosso corpus para discutir o deslizamento dos sentidos do discurso de
identidade para uma alteridade fundante. Começamos, portanto, analisando um primeiro
fragmento de entrevista concedida pela cantora ao Jornal Clarín:
A veces me dan ganas de parar, porque no me da la cabeza para reinventarme
de un año a otro. Este verano voy a ir a los mismos festivales que el verano
que pasó y voy a ir con el mismo disco, Folklore, pero me gustaría hacer algo
distinto, porque me preocupa mucho el más de lo mismo. Y el folclore está
acostumbrado a eso, porque la gente es muy tradicional: es normal que el
público quiera volver a escuchar, en mi caso, A Don Ata o El tren del cielo.
Yo las voy a volver a cantar, pero no quiero quedarme sólo en eso. Me cuesta
encontrar el camino correcto para no dejar de ser una artista festivalera, la Sole
que tiene fuerza, pero a la vez proyectarme más allá, no quedarme ahí" (grifo
no original) (PASTORUTTI, ZIMERMAM, 2009)2.

Com essas informações cotejadas com as fases propostas por Souza (2017) é
flagrante o fato de que a indústria do disco tem papel vital na produção da discursividade
do cancioneiro folclórico de Soledad Pastorutti. E é nesse sentido que entrevemos a
contradição se dando. Com declarações como essa (da entrevista acima) se pode perceber
que a cantora identifica o sentido do folclore já um pouco desgastado, essa busca de
identidade que o folclore exige torna o cantor que está atrelado a ela refém de um
determinado repertório, de uma zona temática, de canções de subgêneros específicos.
Esse fragmento permite entrevermos dois sentidos sendo produzidos em um
mesmo discurso, portanto um funcionamento contraditório. Na mesma medida que quer
ser essa busca de identidade, do telurismo que existe no folclore, ao mesmo tempo
demonstra seu desejo de trabalhar e de se reinventar para o público, como nesse trecho
da entrevista que citamos acima. No fragmento “porque me preocupa mucho el más de
lo mismo. Y el folclore está acostumbrado a eso, porque la gente es muy tradicional”
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Disponível em: http://www.cancioneros.com/co/709/2/la-sole-en-su-laberinto. Acesso em 17/05/2017.

(op.cit.) vemos essa contradição se dando, em uma mesma sintaxe se ouvem duas vozes:
a voz da tradição que constitui o folclore, a qual Soledad Pastorutti se filia; e outra voz,
que pode ser do pop ou não, dizendo que a tradição redunda em “más de lo mismo”, em
repetição, em coincidir consigo mesmo, replicação.
Assim, temos uma voz do folclore, da tradição, da identidade e outra voz da
alteridade, do novo, do distinto, da renovação que se dão nos limites de um só e mesmo
enunciado. O restante desse enunciado de Soledad comprova esse discurso bivocal se
encaixando: é normal para o público a repetição de algumas canções que são o carro chefe
de alguns artistas e ela afirma que “Yo las voy a volver a cantar [A Don Ata e Tren del
cielo], pero no quiero quedarme sólo en eso”(op.cit). Nesse fragmento, a conjunção
adversativa “pero” introduz a voz alteritária que explode o discurso de identidade; em
outros termos, é preciso pelo pedido do público que se cante aquilo tornado clássico ao
longo de sua carreira, “pero” ficar somente nesse ponto, sem ir adiante, sem avançar, sem
colocar mais vozes nessa roda não serve.
Outro fragmento completa essa reflexão: “Me cuesta encontrar el camino correcto
para no dejar de ser una artista festivalera, la Sole que tiene fuerza, pero a la vez
proyectarme más allá, no quedarme ahí”(grifo adicionado) (op.cit.). Encontrar o caminho
correto entre não deixar de ser uma artista folclórica e simultaneamente deixar de ser para
ser outra que esse caminho produzir, é o que a conjunção “pero” (em negrito) produz
aqui: “proyectarme más allá” e “no quedarme ahí” produzem esse par, enquanto o último
retoma o discurso do folclore e o tradicionalismo, o primeiro fragmento significa abrir-se
para a alteridade, criticando a si mesma, censurando o entorno porque débil e sem forças
de renovação. Dialogando com a perspectiva desenvolvida anteriormente com base em
Bakhtin (2013), parece que o novo nascente que golpeia a velha parturiente; o bebê força
a morte da mãe. Um verdadeiro parto rabelaisiano em que o corte do cordão umbilical dá
e tira a vida. Dito de outro modo, matar o telurismo de si mesma, mas ter de voltar, de
ressuscitar os velhos signos de força, de virilidade, em uma fase da carreira que quem
sabe nem seja mais preciso isso. Analisemos, por fim, apenas mais um dado sobre esse
assunto, trata-se de um recorte de jornal:

Figura 1

Fonte: PASTORUTTI, VÁZQUEZ, 20163.

A manchete do jornal informa, certamente com fins de divulgação dos shows que
aconteceriam em Santiago (Chile) no mês de abril de 2016, depois do nome da cantora,
uma frase que chama atenção em meio ao texto que ali foi publicado “En escena me
parezco más a uma artista de rock que a uma de folclor”. Sobre esse enunciado, podemos
encontrar nele a regularidade dessa contradição que viemos apontando, tanto na produção
discográfica quanto no fragmento da outra entrevista que mencionamos. A despeito de
ser uma artista que canta, principalmente, folclore, há sempre essa perspectiva de outros
gêneros, quem sabe outros mais de moda, como o pop (e o rock nesse caso), que faz com
que os sentidos de sua trajetória resvalem, parece ser até um ato falho como analisaremos
aqui.
Na primeira coluna do texto, logo no começo do parágrafo temos a seguinte
informação, citada com aspas “La verdad es que yo no miro mucho para atrás, pero para
mí haber cumplido veinte años de carrera es muy importante” (grifo nosso) (op.cit.).
Novamente temos uma oração adversativa, iniciada com “pero”, que desconstrói a
anterior na medida em que “Haber cumplido veinte años de carrera” é importante e
permite afirmar que mesmo não gostando de olhar para o passado faz isso a despeito de
sua vontade. Também, o que apontamos como fase folclórica em sua carreira, algumas
páginas acima, permite que afirmemos que se não olhasse para trás, isto é, se não estivesse

3

Não temos informação sobre página exata deste texto, o recorte foi veiculado pela página oficial da cantora
no facebook em data próxima da publicação do jornal.

a todo o momento buscando no passado essa palavra outra, em consequência não teria
produzido tantos discos em que a temática central fosse folclórica e regravado grandes
clássicos de folcloristas como Atahualpa Yupanqui, Horacio Guarany, Eduardo Falú,
César Isella e Armando Tejada Gómez. Por outro lado, ao final dessa reportagem, na
coluna mais à direita, sob a altura do cotovelo da cantora, o seguinte enunciado nos dá
novos dados:
“Creo que estoy en condiciones de realizar un viraje y grabar un disco solo de
pop, pero la verdad es que no siento que le sumaría nada a mi carrera. Y no
porque el pop no sume, sino porque yo dentro del pop sería una más de las que
están por ahí, ya que hay muy buenas artistas, sobre todo mujeres. Siento que
lo que me enriquece es justamente la mezcla con la que he ido entrelazando mi
carrera” (PASTORUTTI, VÁZQUEZ, 2016).

O enunciado começa com uma constatação da própria cantora sobre sua trajetória:
acredita estar apta a produzir um disco somente de pop – como se “Vivir es hoy” já não
fosse assim – e novamente usa a palavra “pero” seguida de uma oração que contradiz essa
primeira informação. Em outras palavras, por mais que se sinta em condições de gravar
somente pop, “pero la verdad es que no siento que le sumaría nada a mi carrera” (grifo
adicionado) (op. cit). Os enunciados subsequentes a esse trazem o motivo, qual seja,
embora tenha essa perspectiva e as condições todas para começar uma carreira no pop,
“sería una más de las que están por ahí, ya que hay muy buenas artistas”, ou seja,
enquanto se mantiver no folclore será uma artista diferenciada, já que se somam vinte
anos. Assim, entre ser uma entre várias e ser uma e reconhecida no gênero, prefere
manter-se no folclore ou nessa “mezcla” que constitui sua carreira, como comenta ao final
da passagem citada, porque já consolidada como cantora de folclore.

Considerações finais
Ao discutirmos o discurso de identidade presente no contexto do cancioneiro
folclórico de Soledad Pastorutti conseguimos apontar por meio da análise material feita
que o discurso de identidade desliza para a alteridade, funcionando contraditoriamente.
Em outras palavras, a construção contraditória de um discurso de identidade que constitui
na diferença que repele, fundando-se na contradição materializada em opor-se ao que é

constitutivo. O discurso identitário produzido por Soledad Pastorutti desliza no sentido
de uma alteridade fundante.
O labirinto em que Soledad está presa é essa perspectiva de querer se renovar,
deslocando seu trabalho nascido no bojo do telurismo do folclore, buscando no rock e no
pop outros caminhos, mas ao mesmo tempo tendo de voltar a trabalhar com o folclore à
moda antiga. Ao mesmo tempo trabalhar com o diverso e com o mesmo.
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Resumo:
Neste trabalho, revisito parte de minha pesquisa de mestrado, que culminou na dissertação
“Memórias sobre a cidade e construção de sentidos como resistência da imigração italiana em
Poços de Caldas-MG”. Aqui mostrarei como analisei, à luz da Análise de Discurso de vertente
pecheutiana, uma solicitação, em forma de ofício, de construção de um monumento ao imigrante
italiano na cidade de Poços de Caldas-MG. Tendo em vista dois grupos - imigrantes e
descendentes de italianos e a tradicional elite local -, busco aqui elucidar, por meio da análise
linguística do documento e suas condições de produção, o modo como os descendentes se
posicionaram para conseguir adentrar, com os seus, os sentidos da história e construção da
cidade. Podemos dizer que se trata de compreender o movimento de resistência dos descendentes
frente à tentativa de literalização de um sentido centralizado pela elite, que exalta apenas seus
representantes na história e construção da cidade.
Palavras-chave: Discurso; individuação; resistência.

Introdução
O presente artigo traz à tona as relações de poder que geram efeitos de sentidos
diversos, tensões discursivas, na Formação Social de Poços de Caldas-MG, tendo em
vista dois grupos distintos: os imigrantes italianos e seus descendentes e a tradicional elite
do município, formada por médicos, coronéis e estadistas. Minha análise aqui tem como
base uma materialidade linguística surgida no século XXI: um ofício de solicitação de
criação de um monumento em homenagem ao imigrante italiano em Poços de Caldas.
Embora a questão central em minha dissertação, na qual esse texto passou por uma
primeira análise, tenha sido trabalhar sobre a hipótese de que o ofício se configura como
um gesto de resistência, neste momento, minha atenção se volta ao próprio movimento
de resistência ali presente. O objetivo aqui é compreender como as marcas impressas, as
escolhas e o modo de dizer, e as condições de produção desse dizer se aliaram para a
obtenção do sucesso da solicitação.
A análise foi feita sob a ótica da Análise de Discurso de vertente pecheutiana,
amparada, principalmente, em trabalhos de Eni P. Orlandi. O documento foi analisado
tendo em vista algumas Formações Nominais ali inscritas e as condições de produção do

discurso, a história e os sujeitos envolvidos. Nesse sentido, trabalhos de antropólogos e
historiadores, tais como Stelio Marras (2004), foram essenciais.
O trabalho de compreensão do discurso emergente do ofício prevê a compreensão
da formação social da cidade, do século XIX em diante, quando uma leva grande de
imigrantes chegou a Poços de Caldas; a observação dos sentidos presentes no município
em relação ao desenvolvimento e crescimento da cidade; e os atores a quem esse
desenvolvimento foi atribuído. Como em toda extensão territorial delimitada, Poços de
Caldas também possui seus personagens notáveis, àqueles a quem são conferidas
homenagens como forma de reconhecimento pelo que fizeram em prol daquela
localidade. No caso de Poços de Caldas, essas homenagens se espalham pela cidade em
estátuas, nomes de ruas e praças, na disponibilização de um grande espaço no Museu
Histórico e Geográfico de Poços de Caldas, no site oficial da Prefeitura Municipal etc.
Esses micro espaços, no espaço maior da cidade, fazem ecoar uma memória que
representa um grupo, que teve grande importância na construção local, mas que é limitado
e engloba apenas a elite que ditava os rumos a se seguir. Sobre a constituição dessa elite,
edificada sobre o tripé de poder já mencionado, e sua atuação na formação da cidade,
Stelio Marras nos diz que:
A realização do projeto balnear moderno em Poços de Caldas deve-se à mão
coletiva de médicos, estadistas e coronéis. À extensa família Junqueira, de
pastos e laços endogâmicos de sangue, uniram-se médicos e estudiosos
interessados na terapêutica das águas [...]. E como aquelas águas vertidas nas
terras daquela família [...] apresentavam-se cada vez mais importantes [...], os
homens de governo, de sua parte, também lançaram sobre o lugar de nascentes
as políticas e investimento de interesse público. (MARRAS, 2004, p. 53).

Nesse contexto, os imigrantes, ao não se verem suficientemente reconhecidos,
vêm requerer também para seu grupo espaços capazes de fazer ecoar seus sentidos. É
disso que se trata a solicitação, é essa lacuna que tentam preencher ao pleitearem a
construção de um monumento, como podemos observar no conteúdo dos “considerandos”
do ofício, estrutura típica desse gênero textual:
Considerando que já faz mais de um século, que Poços de Caldas, recebeu as
primeiras levas de imigrantes italianos para substituir a mão de obra negra na
agricultura, [...] para se estabelecerem em nosso Município, em suas lavouras
de café.

Considerando que [...] conseguiram num prazo não muito longo, transformar
nossa cidade em um dos mais importantes Pólo Regional, [...] sendo exemplo
para o nosso Estado.
Considerando que esta participação até o presente momento, não tenha
recebido o reconhecimento merecido pelos nossos poderes competentes,
pleiteamos que o Sr. Chefe do Executivo Municipal [...] envie para a Câmara
Municipal, Projeto de Lei, autorizando a construção de um monumento em
homenagem ao IMIGRANTE ITALIANO [...]1 (Sublinhados nossos2)

Tendo em vista a descrição feita na solicitação, percebemos, além do nítido
descontentamento sobre a falta de reconhecimento, a assunção da condição de diferença,
conferida aos solicitantes por sua caracterização como imigrantes, reforçada por um
recurso semio-tecnológico na passagem que os trazem como “IMIGRANTE
ITALIANO”. A argumentação se dá em torno dessa assunção e de uma ideia de
integração que se contrapõe à ideia de exterioridade, “os de fora”, que também constitui
a situação de imigrante e que parece prevalecer quando pensamos nos efeitos de sentido
que a realidade da imigração faz emergir em diferentes conjunturas.
Pensando nessas diferentes conjunturas, em diferentes efeitos de sentido e na
assunção, no caso do ofício, por parte dos imigrantes e descendentes de sua condição,
traçarei, a seguir, uma análise, com base, principalmente, nas noções de falha e
individuação, conforme trabalhadas por Eni P. Orlandi (2012), e na de formação nominal,
de acordo com Luiz Francisco Dias (2013).

Falha e individuação - possibilidades de rompimento com o discurso hegemônico da
elite poços-caldense
Nessa fase do trabalho é interessante pontuarmos, como aspecto indispensável das
condições de produção do discurso emergente da solicitação, que os imigrantes europeus
e seus descendentes viveram momentos em que a imigração recebeu diferentes sentidos
no cenário brasileiro. Destaco aqui dois períodos importantes quando pensamos na
memória e memória discursiva da imigração e que também constituem as condições de
produção do discurso em pauta. Quando os imigrantes chegaram, nos idos de 1884, a

1

O ofício foi acessado por meio de um portfólio que se encontra no Museu Histórico e Geográfico de Poços
de Caldas e que foi a ele doado por Julieta Cagnani, descendente de italianos. O documento é assinado
coletivamente por uma comissão organizadora, composta pelas famílias Cagnani, Venafro e Zanetti, e não
possui data, informando apenas que as demais assinaturas foram recolhidas “a partir do dia 05/03/2001”.
2
As construções nominais sublinhadas serão analisadas adiante como formações nominais.

situação era favorável e havia verdadeiro entusiasmo com sua vinda, pois traziam, além
de braços para as lavouras3, substituidores dos braços escravizados, o sangue e a cor, que
clareariam a população mestiça brasileira. (VIEIRA, 2016, p. 60).
No período do Estado Novo, de 1937 a 1945, os estrangeiros passam a ser vistos
como “alienígenas” e se no início da República houve abertura para sua entrada no país,
agora essa entrada passa a ser controlada com uma série de restrições, como a orientação
das localizações para as quais deveriam se dirigir e a instituição de “[...] um regime de
quotas imigratórias [...], que refletia uma orientação equilibrada na defesa dos interesses
da nacionalidade”. (GOMES apud VIEIRA, 2016, p. 61).
Essa defesa da nacionalidade impede os imigrantes de qualquer possibilidade de
afirmação de sua identidade e de qualquer reconhecimento ou homenagem por seu
trabalho no país em um momento em que os elementos nacionais deveriam se sobressair.
Vemos assim, uma mudança de perspectiva em relação aos imigrantes que se dá
pela seleção e administração de sentidos coerentes com o modelo de nação almejado em
cada período da história brasileira. Nas palavras de Maria Onice Payer:
[...] na adaptação do imigrante ao país, estes efeitos de sentido nos parecem
importar, na medida em que, colocando-se como mediador desta relação, o
aparelho jurídico do Estado o faz naturalizando as evidências e a memória
discursiva que ele mesmo produz como memória social, oficial, produzindo a
necessidade de apagamento/esquecimento, no próprio sujeito, das outras
memórias que o constituem como tal. (PAYER, 2006, p. 70).

Refletindo acerca dessa situação, conseguimos identificar uma falha, uma
abertura à ruptura que constitui a historicidade do documento e possibilita a resistência
dos imigrantes, que mais tarde vêm requerer o reaparecimento de uma memória apagada,
silenciada. Também aqui, a falha é, como aponta Eni Orlandi, “estruturante”:
O Estado [...] falha em sua função de articulador simbólico e político. E
funciona pela falha. [...] Não é uma falta de interesse, um descaso [...] Essa
falha é uma falha necessária para o funcionamento do sistema. (ORLANDI,
2012, p. 229).

Stelio Marras, 2004, pensando na região de Poços de Caldas e São Paulo, afirma que “De meados do
século XIX em diante, era o café que fortemente impulsionava essa renovada entrada [migrantes e
imigrantes] nas terras interiores do sul e sudeste.” (p. 71)
3

Nas palavras da autora, quando pensamos em resistência, “A falha é o lugar do
possível” porque aí também “a ideologia é um ritual com falhas”. (ORLANDI, 2012, p.
230).
Compreendido o contexto em que houve necessidade de se apagar a memória e
identidade do que era estrangeiro, ou não registrá-la em homenagens, em detrimento do
que era local, podemos pensar no processo de individuação pelo qual passaram os
imigrantes: a condição de imigrantes que os leva a uma forma de segregação, os
imigrantes e descendentes, por assim serem identificados, e seus sentidos são colocados
à margem.
Em Poços de Caldas a situação não foi diferente. Além desse cenário nacional, na
cidade há ainda o interesse em se manter, literalizar, determinados sentidos, colocandoos ao centro, com vistas à manutenção dos privilégios de famílias que fizeram riqueza
dominando os discursos sobre a história e construção da cidade. O dizer do ofício nos
permite uma análise do processo de assunção da individuação, antes segregadora, como
possibilitadora de um gesto de resistência, que acaba por instituir um lugar de memória
para os imigrantes. Temos a seguir a explanação desse gesto por meio da análise centrada
do documento.

A materialidade linguística do ofício e o gesto de resistência nele impresso
No texto, a presença de construções nominais formadas pelos pronomes
nossa/nosso e por substantivos que designam um espaço territorial chamam a atenção. As
construções “nosso país”, “nossa zona rural”, “nosso município”, “nosso Brasil”, “nossa
cidade” e “nosso Estado” estão ali inscritas não como meros referenciais dessas
territorialidades, mas como Formações Nominais, nas quais, de acordo com Luiz
Francisco Dias,
[...] reside um potencial de observação da realidade, não a partir de elementos
informativos dessa realidade, mas por meio de traços em função dos quais,
elementos do real adquirem pertinência para a realidade enunciada, ou seja, em
termos foucaultianos, a partir do nível enunciativo da própria formulação.
(DIAS, 2013, p. 16).

Tendo em vista toda a condição de produção desse discurso, retratada na seção
anterior, nosso olhar se voltou para as construções replicadas acima na tentativa de

compreendê-las justamente como traços que garantem, a elementos do real, pertinência
para a realidade enunciada; como traços carregados de uma historicidade que nos remete
às falhas já apresentadas e que vão, ao mesmo tempo, funcionar em favor da ruptura
alcançada pela argumentação feita no texto.
A partir da análise das Formações Nominais, pudemos notar a adoção da
individuação pelos imigrantes como uma forma de se individuar na relação com os poçoscaldenses ao mesmo tempo que expõem uma outra face a ser homenageada, igualando
em direito esses sujeitos de posições distintas, fazendo resistência ao estabilizado. Ao
relacionar a questão da individuação à da resistência, Orlandi aponta o seguinte:
[...] podemos considerar que a questão da resistência está, de um lado,
vinculada à relação entre forma-sujeito-histórica e a individuação pelo Estado;
de outro, pelo processo de identificação do sujeito individuado com a formação
discursiva em sua vinculação ao interdiscurso. (ORLANDI, 2012, p. 230).

Aquelas construções foram, desse modo, compreendidas como marcas de filiação
à uma formação discursiva cuja interdiscursividade possibilitou resistência, ou seja, ao se
reafirmarem, se identificarem como imigrantes, os italianos expõem a falha sobre a falta
de reconhecimento em relação ao trabalho que desenvolveram em benefício da cidade,
rompendo com o discurso dominante que insiste em mantê-los à margem de todo esse
processo.
Dessa forma, os pronomes nossa/nosso nos indicam esses efeitos de sentido que
atuam no fortalecimento da argumentação da solicitação: desde a ideia de posse,
designando que os espaços pertencem a um “nós”, não só a “ele/eles”, a mais de um –
poços-caldenses mas também imigrantes e descendentes -, o que nos reporta à
possibilidade de igualdade de direitos sobre esses espaços, até a de marca de impressão
dessas identidades diferentes, de impressão de uma objetividade, a do imigrante, que
individua.
Há, portanto, nessas construções, um percurso de sentido, muito bem articulado
nas formações nominais pelo formato pronome + substantivo, que designa a relação
sujeito x espaço geográfico. Essa designação possibilita tanto a reafirmação, ao longo do
texto, da identidade do imigrante, presente nos pronomes, quanto permite também trazê-

los igualmente para dentro mesmo dos espaços ali descritos, colocando-os em relação de
pertencimento e não mais como “os de fora”.

Considerações finais
Pensando junto à Orlandi,
[...] a inscrição do sujeito na formação discursiva para que se identifique, assim
como a produção do sentido, e o reflexo das formações ideológicas nas
formações discursivas, podemos ver como é nesse passo, em que o sujeito
individu(aliz)ado se identifica que pode haver ruptura. (ORLANDI, 2012, p.
230).

Sob essa perspectiva, percebemos a necessidade de afiliação dos descendentes à
formação discursiva para o êxito de sua solicitação e, mais do que isso, no campo
discursivo, percebemos essa afiliação como fundamental para o gesto de resistência mais
amplo, que, embora não altere as relações de classe, vai tocar os sentidos daquela
formação social abrindo-os em ruptura. A solicitação dos imigrantes foi atendida e, após
a ereção do monumento, a praça onde se localiza passou a se chamar Praça dos
Imigrantes, tornando-se materialidade significante que coloca em registro e publiciza a
importância desse grupo.
Michel Pêcheux, retomando Pierre Achard, nos diz que a:
[...] regularização discursiva, que tende assim a formar a lei da série do legível,
é sempre suscetível de ruir sob o peso do acontecimento discursivo novo, que
vem perturbar a memória: a memória tende a absorver o acontecimento [...],
mas o acontecimento discursivo, provocando interrupção, pode desmanchar
essa “regularização” e produzir retrospectivamente uma outra série que não
estava constituída enquanto tal e que é assim o produto do acontecimento [...].
(PÊCHEUX, 2007, p.52).

Colocados no circuito do turismo municipal, o monumento e a praça acrescentam
um sentido à história da cidade que será ressignificado, infinitas vezes, por aquelas e
aqueles que a visitam. Em tantos outros espaços e tempos diferentes, a praça cumprirá,
como memória discursiva, a função político-simbólica de intervir e compor a história da
localidade, inserindo a ela outros sujeitos, com seus outros sentidos.
Para além da análise aqui trabalhada, tentei me concentrar na ruptura, sua abertura
à polissemia e seu funcionamento, mesmo que em um caso onde as discrepâncias de poder

não são tão evidentes, no intuito de fortalecer, de modo geral, os estudos de discursos
contra hegemônicos e suas possibilidades, na possibilidade de resistência pela linguagem.
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Resumo:
Neste artigo, apresentamos algumas das considerações a que chegamos em nossa pesquisa de
doutorado acerca da técnica de leitura e escrita, relativamente comum em nossa sociedade,
consistente na identificação, seleção, adaptação e coleta de um conjunto de frases sob temas
variados para fins diversos. Vislumbrando empreender um estudo de viés histórico interpretativo
dessa prática de leitura e escrita do passado, apoiamo-nos na Análise do Discurso de linha
francesa, particularmente nos trabalhos de M. Foucault e em princípios da História Cultural da
leitura, nas pesquisas de R. Chartier, além de estudos específicos, como a técnica de coleta de
lugares-comuns predominante no período humanista, empreendidos por A. Moss. Assim, valemonos dos cadernos de notas de intelectuais brasileiros, como o sociólogo Florestan Fernandes de
modo a descrevermos e analisarmos seus usos e apropriações no século XX.
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Algumas considerações sobre a coleta de “frases”
Em nossa contemporaneidade, mediada pelas inovações digitais tecnológicas, é
relativamente comum o emprego recorrente de um certo tipo de texto curto, conciso e
com força argumentativa que permite sua “coleção” e “citação”, isto é, “frases”
destacadas oriundas de diversos campos, principalmente do literário. Essas frases
circulam sob diversos suportes e meios, como as redes sociais, em que é possível
encontrar páginas de compartilhamento1, blogs e sites2dedicados à constituição de uma
espécie de repositório de “frases” seja para sua consulta, seja para seu emprego em outros
textos, e consequentemente seu compartilhamento.

1

Referimo-nos aqui as páginas de compartilhamento da rede social Facebook que se dedicam a constituição
de repositórios de “frases” de autores contemporâneos de diversos campos do saber, sobretudo do literário,
tais como: Clarice Lispector, Caio Fernando de Abreu, entre outros. Em nossa pesquisa de mestrado
(financiada pelo CNPq – processo 134333/2014-4), dedicamo-nos à análise desse tipo peculiar de texto, os
quais intitulamos de mensagens compartilhadas dada pela forma genérica como os usuários das redes
sociais se referem às essas “frases” e o especificador “compartilhadas” pela função que exercem (Cf.
ROSIN, 2016).
2
Outro site amplamente difundido e conhecido pelos usuários da rede mundial de computadores é a
plataforma “O pensador” que, atualmente conta com mais de 1 milhão de frases e pensamentos de autores
em seus bancos de dados. Disponível em: < https://www.pensador.com/>

Contudo, mesmo diante dessa aparente contemporaneidade, intensificada pelas
tecnologias de escrita digitais disponíveis, de seus usos para a produção de novos textos
ou apenas para simples deleite de seu compartilhamento, observamos que essa prática de
destacamento de frases se trata de um fenômeno cujas origens remontam à Antiguidade
Clássica, assumindo ao longo da história usos e formas distintas. Dessa forma,
interessamo-nos, em nossa pesquisa de doutorado3, ao estudo da história das formas de
emergência e variação dessa técnica de leitura e de escrita, que consiste na leitura de
certos textos, na apropriação de frases específicas de modo a organizar conjuntos de frases
em cadernos, empregando com objetivos e fins distintos, como a construção de outros
textos.
Ao longo da história, encontramos indícios de seus usos em terras brasileiras em
dois momentos; o primeiro institucionalizado no seio dos colégios jesuítas (século XVI),
responsáveis pela educação no país, cujos espaços não se restringiam apenas à
ministração das aulas destinadas aos brancos cristãos ou filhos de escravos e nativos, mas
se tornavam o centro administrativo da vida jesuítica e das terras de missão. Verificamos,
particularmente, o ensino sistemático da prática de composição de cadernos de lugarcomum4, no manual de ensino jesuítico, Ratio Studiorum ou Plano de Estudos da
Companhia de Jesus, método prático compreendendo as diretrizes de ensino e as
orientações aos professores quanto à organização do plano de aula, aos conteúdos
ministrados e às atividades a serem desenvolvidas5, além da postura a ser adotada em sala
de aula de modo a subsidiar toda a prática de ensino jesuítico.
Já em um segundo momento, é em acervos de autores e intelectuais brasileiros
que encontramos seus ecos nas cadernetas, cadernos de notas, notas, cadernos de
anotações, diários, entre outras nomenclaturas, de autores muito consagrados no Brasil
3

Processo nº 2016/00427-2, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP).
Ao longo deste trabalho, discorreremos acerca da técnica de composição dos cadernos de lugar-comum
cujo seu uso e ensino é recorrente no período humanístico, de modo a se restringir a um determinado
momento histórico.
5
Encontramos indícios aos usos dessa técnica de recolha de enunciados e sua posterior utilização em outros
textos, nas atividades propostas pelo método pedagógico de ensino jesuítico, especificamente no capítulo
“Regras de professor de humanidades”, item “divisão de tempo” em que é aconselhado, antes do início da
aula, a recitação de algum trecho decorado de Cícero, além da incitação, durante a correção de exercícios
da coleta de “frases dos trechos explicados e variá-las de muitas maneiras” de modo a empreender uma
compilação de frases ‘mais elegantes’ da lição de Cícero, recomendando, até mesmo, a livre criação e
imitação dos trechos (cf. (LEONEL, 1952).
4

nos mais diversos campos do saber, particularmente no literário. São mais raros os
exemplos do uso dessa prática entre outros intelectuais, contudo, paradoxalmente a esse
fato, os acervos de filósofos, sociólogos, artistas, dentre outras figuras públicas são
sistematizados o que nos permite encontrar objetos que remetem a essa prática de coleta
de enunciados e seu uso para fins diversos. Nos outros acervos, comumente de escritores,
as anotações manuscritas encontram-se dispersas e sem categorização, o que gera, dado
ao acesso de consulta apenas por meio de catálogos digitais a impossibilidade de
classificá-los como cadernos de notas, anotações.
Assim, é por meio dos acervos de duas grandes figuras públicas brasileiras, o
sociólogo Florestan Fernandes, disponível no Fundo Florestan Fernandes (FFF/UFSCar)
e do político Rui Barbosa, presente na Fundação Casa de Rui Barbosa (situada na antiga
casa do intelectual no Rio de Janeiro), que empreendemos um estudo de viés histórico
interpretativo dessa prática de leitura e escrita do passado, e de suas formas de atualização
contemporânea. Dessa maneira, recorremos ao subsídio teórico-metodológico da Análise
do Discurso de orientação francesa, principalmente aos trabalhos empreendidos pelo
filósofo Michel Foucault em sua fase arqueológica, em princípios da História Cultural da
leitura, sobretudo nas pesquisas desenvolvidas por Roger Chartier, e particularmente nos
trabalhos de Ann Moss acerca da história dos cadernos de lugar-comum e dos estudos
desenvolvidos por Ann Blair acerca deste objeto.

Breves apontamentos acerca dos cadernos de lugar-comum e dos cadernos de notas
Para podermos caracterizar os cadernos de notas, devemos tecer algumas palavras
sobre os cadernos de lugar-comum de maneira a diferenciá-los. Para tanto, apoiamo-nos
em alguns dos estudos que se tornaram referência ao tema, a saber, as pesquisas
desenvolvidas pela estudiosa Ann Moss, particularmente em seu livro “Les recueils de
lieux communs – apprendre à penser à la Renaissance” (2002), em que discorre sobre a
prática de composição desse objeto, o caderno de lugar-comum, desde Antiguidade até o
século XVII de modo a priorizar o contexto europeu.
Para Moss (2002), a prática de coleta de “lugares-comuns” não se restringe a uma
simples coleta de citações, dado que traço de sua distinção é a própria finalidade dos
enunciados selecionados. Dessa maneira, sua recolha (dos enunciados para a composição

dos cadernos de lugar-comum) demanda o reagrupamento sob a forma de notas, anotações
ou rubricas que possibilitam sua identificação e organização em diversas temáticas, além
de sua posterior consulta. Comumente, as coleções de lugar-comum versam sobre a vida
moral do homem considerando-o em sua dimensão individual e social, de modo a agrupar
os enunciados em temáticas voltadas aos vícios e às virtudes, bem como outras áreas
relacionadas.
Não há menção, anteriormente a Antiguidade das coletâneas de lugar-comum,
sendo que a alusão aos lugares-comuns só aparece no século XVI, consagrando os autores
gregos mais antigos, como Aristóteles. As concepções acerca dos “lugares” (topoi) e
“lugares-comuns” (koinoi topoi) estão transmitidas em seus trabalhos, como em seu livro,
a Retórica. Desse modo, os lugares-comuns estão, portanto, associados a três coisas:
“[…]la composition écrite au moins autant que le discours; le discours dont le but est
l’éloge ou le blâme de ce dont il parle[…] ; et un aptitude de lettré à discours aussi bien
pour ou contre n’importe quel sujet donné.”6 (MOSS, 2002, p.21), caracterizando-os além
de uma simples citação, demandando o domínio sobre aquilo que se diz e a forma como
se diz. A autora afirma que a entrada dos estudos aristotélicos nos cursos da Europa
Ocidental fora bastante tumultuada, agravando problemas já existentes como a relação
entre a Dialética e a Retórica, o que restringiu o acesso aos Tópicos de Aristóteles nos
programas universitários apenas ao século XIII, na esteira dos estudos finais da Lógica
nova, de modo a associar os estudos dos “lugares” à lógica:
Une élite cultivée, reconnue publiquement, a le monopole des croyances à
partir desquelles le raisonnement dialectique peut conduire une argumentation
à des conclusions acceptables par tous, et ce présupposé continue à influer sur
les discussions ultérieures des « lieux ». Cependant ce ne sont pas de telles
opinions qui constituent les « lieux » des Topiques d’Aristote. Ses « lieux »
sont des stratégies pour conduire un raisonnement dialectique, des manières de
découvrir des arguments en s’inspirant de modèles relevant du processus de
raisonnement (examen de la définition, de la propriété, du genre et de
l’accident selon des catégories telles que la quantité, la qualité ou la relation).
(MOSS, 2002, p. 22, grifos nossos)7
“A composição escrita, pelo menos tanto quanto o discurso; o discurso cujo propósito é elogiar ou culpar
por aquilo que se fala [...]; e uma capacidade letrada de discursar também a favor ou contra qualquer assunto
dado.” (MOSS, 2002, p.21, tradução nossa)
7
“Uma elite culta, reconhecida publicamente, detém o monopólio das crenças, do qual o raciocínio dialético
pode levar a uma argumentação de conclusões aceitáveis a todos, e esse pressuposto continua a influenciar
as discussões subsequentes de "lugares". Contudo, não são essas opiniões que constituem os "lugares" dos
Tópicos de Aristóteles. Seus "lugares" são as estratégias para conduzir o raciocínio dialético, maneiras de
6

Outro estudioso do assunto, é Cícero, que se dedicou a continuação dos estudos
empreendidos por seu antecessor acrescentando algumas modificações em Tópica, tais
como a manutenção da ideia de lugares de argumentação, contudo, tendo por intermédio
as palavras que codificam esse conceito de modo a fornecer uma espécie de fórmula do
bem falar. Moss (2002), assevera que as definições propostas por Cícero são muito mais
claras e simples, propiciando assim, um espaço de importância na história dos “lugares”.
Há ainda um outro tipo de “lugar” dentro das obras de Cícero, que se volta ao
“testemunho por citação”8, isto é, citações retiradas de dizeres ou de escritos de
especialistas respeitados nos mais diversos domínios, como oradores, filósofos, poetas e
historiadores. Dessa forma, segundo a autora, a própria coleta desses enunciados já cria
em si um processo de reflexão, diferenciando-se dos “lugares” de Aristóteles que se
consolidam na dedução para empreender a argumentação, pautando-se nos sábios e
homens célebres. Para Cícero, em Tópica, “[...] les opinions spécifiques d’auteurs
respectés sont devenues, par auto-validation, des éléments constitutifs, des lieux de
preuve dans une telle argumentation. On les appelle « auctoritates » […]”9 (MOSS, 2002,
p. 25).
Mencionamos ainda, o trabalho realizado por Quintiliano, talvez um dos grandes
contribuidores para a elaboração dos cadernos de lugar-comum tal como concebidos
pelos humanistas. A Instituição Oratória, elaborada por volta de 150 anos após o corpus
de Cícero, é antes de tudo um tratado de educação oratória, combinando pedagogia e
retórica de maneira a influenciar os humanistas e todo o século XVI. Moss (2002) reitera,
que mesmo com a variedade de manuais de retórica, livros teóricos, modelos de coleta de
discursos e de lugares-comuns, à disposição a época de Cícero, a obra de Quintiliano
aborda a grande dívida para com os compiladores e codificadores desses objetos que nos
pouparam o trabalho. Ademais, a autora acrescenta que essa obra nos propicia um

descobrir argumentos inspirando-se em modelos relevantes do processo de raciocínio (exame de definição,
da propriedade, do gênero e do acidente de acordo com as categorias, como a quantidade, a qualidade ou a
relação)” (MOSS, 2002, p.22, tradução nossa).
8
Témoignage par citation (cf. MOSS, 2002).
9
“[...] as opiniões específicas de autores respeitados tornaram-se, por auto-validação, elementos
constitutivos, lugares de prova em tal argumentação. Nós os chamamos de "auctoritates" (MOSS, 2002, p.
25, tradução nossa).

“exemplo paradigmático” de um dos temas que se tornou reconhecido durante a
Renascença: o mal uso dos lugares-comuns10.
Não podemos, tampouco, deixar de citar Sêneca, que aproximadamente uns 50
anos antes de Quintiliano, como afirma Moss (2002), analisou este processo de seleção e
reprodução de excertos:
L’un des traits marquants de recueil de lieux communs au début de l’ère
moderne, c’est qu’il est lié à un code langagier composé d’un certain nombre
de métaphores fondamentales. Au fil des années se produisent des
amplifications et des ajouts, mais le langage qui identifie le recueil de lieux
communs comme tel, le langage des pages de titre, des introductions et des
préfaces, des descriptions et des apologies qu’ils font d’eux-mêmes ainsi que
des théories qu’ils exposent est ce code métaphorique immédiatement
reconnaissable, dont l’exemple classique le plus influent se trouve dans la
quatre-vingt quatrième des Epistulae Morales de Sénèque.11 (MOSS, 2002, p.
34, tradução nossa).

Para empreender sua análise, Sêneca recorre a comparação com as abelhas e sua
produção de mel. Para ele, a coleta de enunciados deveria se pautar na mesma lógica
utilizada por elas na coleta do pólen: “[...] butiner dans les fleurs les plus appropriées à la
fabrication du miel, puis rassembler et disposer ce que nous avons recueilli dans les
alvéoles d’un rayon.”12 (MOSS, 2002, p. 34-35).
Posteriormente, a partir do século XII, na Idade Média, outras importantes
compilações de frases aparecem, conhecidas sob o nome de Florilegia ou Flores,
estabelecem fortes ligações com os textos religiosos. Além disso, diante do acesso escasso
de informações seja de textos antigos, seja dos próprios livros, eles se configuram como
peças fundamentais na alimentação, e consequentemente, na elaboração de enciclopédias,
bem como material para ensino de latim. É somente com a Renascença italiana que a

A concepção de “lugar” para Quintiliano se difere da proposta por Aristóteles e Cícero. Para ele, mesmo
que ainda se apoie num ponto de vista ciceroniano, amplia de maneira a conceber, grosso modo, os
“lugares” como predicados de pessoas e de coisas.
11
“Um dos traços marcantes da coleta de pontos comuns, no início da era moderna, é sua vinculação a um
código linguageiro composto de um certo número de metáforas fundamentais. Ao longo dos anos, se
produziu amplificações e acréscimos, mas a linguagem que identifica a coleta de lugares-comuns como tal,
a linguagem das páginas de título, das introduções e dos prefácios, das descrições e das apologias que fazem
deles mesmos, assim como, das teorias que expõem esse código metafórico imediatamente reconhecível,
do qual o exemplo clássico mais influente se encontra na 84ª Epístola Moral de Sêneca.” (MOSS, 2002,
p. 34, tradução nossa).
12
“[...] recolher as flores mais apropriadas à fabricação do mel, depois juntar e organizar aquilo que
coletamos em células de uma secção.” (MOSS, 2002, p.34-35, tradução nossa).
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“verdadeira” coleta de lugares-comuns nasce, possibilitando, portanto, a renovação do
latim. Os humanistas dedicam-se à utilização dessa técnica como uma ferramenta
universal, no século XVI, sendo empregada como instrumento pedagógico, suporte para
os estudos, para a produção de enciclopédias etc. demandando a todas as profissões
subsidiadas pela palavra, seu uso, de maneira a auxiliar na memorização, na abundância
oratória e sua expansão erudita.
Cavallo e Chartier (s/d), enfatizam que ao longo desse período dois objetos se
destacaram, a “roda de livros” e os próprios “cadernos de lugar-comum”. Ambos indicam
que os leitores desse período empreendiam uma leitura mais extensiva, ou seja, uma
capacidade de ler/consultar vários textos simultaneamente, de ler, confrontar, comparar,
anotar fragmentos de textos distintos que se lê e sobre os quais se faz anotações que lhe
permitam recuperar mais facilmente certas passagens, graças a sua transcrição e/ou
indexação num caderno. O caderno de lugar-comum, em que figuram essas frases, é
organizado por temas e, além de ser um instrumento para facilitar a lembrança e
localização de certas passagens, contribui para a escrita de novos textos, para a
argumentação oral de seus produtores.
Não obstante, a partir do século XVII, o declino dessa técnica é anunciado
fundamentado na trabalhosa tarefa de publicação dos textos antigos e na iminente
expansão do livro impresso de modo a restringir apenas à utilidade educacional, ao uso
acadêmico e privado, sendo deixado de lado pelos campos da erudição e científico.
Ademais, a crescente exaltação ao gênio individual e criativo, o escritor, eram opostas as
citações e as reproduções das palavras dos outros, destinando assim, os lugares comuns à
mediocridade, à banalidade e a um elogio ao plágio. A técnica e prática da coleta de
lugares-comuns foi, desse modo, pontual em um período da história.
Dessa forma, nos apoiamos na história dos cadernos de lugar-comum como
ferramenta metodológica de estudo, possibilitando a compreensão do objeto com qual
travamos contato em nossas buscas pelos resquícios e indícios dessa prática no Brasil. Os
cadernos de notas, como nomeamos, apresentam similitudes com esses cadernos de
lugares-comuns da época da Renascença: os enunciados selecionados não são destacados
ao azar, figuram agrupados sob temáticas de maneira a permitir sua posterior consulta e
auxiliam na construção de novos textos, sendo assim, uma ferramenta de estudo.

Os gestos de leitura dos intelectuais brasileiros
Uma das características fundamentais dos cadernos de notas reside em sua
utilização para além de um suporte de memória (Cf. FOUCAULT, 1992). Contudo, nos
cadernos de lugar-comum, a mobilização do suporte de memória caracterizada como
“artificial”, também se faz presente de modo a se diferenciar em seu objetivo, uma vez
que visava garantir o acesso aos distintos e numerosos textos em que sua consulta
possibilitaria uma espécie de conhecimento “universal” sobre um determinado assunto.
Nos cadernos de notas, diferentemente, sua consulta e estudo demandam empreender a
leitura dos enunciados selecionados para figurarem naquele espaço; sua releitura,
mediante ao seu manuseio, bem como a realização de uma espécie de meditação e
discussão consigo mesmo.
Foucault (1992) ao se dedicar ao estudo da “escrita de si”, pontua, a partir dos
hypomnemtas caracterizados de maneiras diversas, tais como livros de contabilidade,
registros notariais, até mesmo cadernos pessoais, o traço cotidiano de produção e uso
desses objetos. Para o filósofo, esses cadernos constituíam-se de “[...] citações,
fragmentos de obras, exemplos e ações de que se tinha testemunha ou cujo relato se tinha
lido, reflexões ou debates que se tinha ouvido ou que tivesse vindo à memória.”
(FOUCAULT, 1992, p. 135). Salvo as particularidades desse objeto e sua temporalidade,
voltar nosso olhar para suas especificidades nos permite, do mesmo modo que elucidado
pelo filósofo, sinalizar outra característica dos cadernos notas. Da mesma maneira que os
hypomnemata, os cadernos de notas não devem ser compreendidos como diários íntimos,
ou até mesmo relatos de experiências espirituais, uma vez que não apresentam uma
“narrativa de si mesmo” e não esboçam movimentos de confissão; “[...] trata-se, não de
perseguir o indizível, não de revelar o que está oculto, mas, pelo contrário, de captar o já
dito; reunir aquilo que se pôde ouvir ou ler, e isto com uma finalidade que não é nada
menos que a constituição de si.” (FOUCAULT, 1992, p. 137).
A escrita dos cadernos de notas, como já pontuamos anteriormente, não se
restringe apenas a um determinado campo do saber, como literário, apesar de sua
recorrência. Muitos são os acervos de figuras importantes de nossa história brasileira onde
é possível travarmos contatos com objetos diversos, tais como notas, anotações etc. que

nos permitem acender a essa prática de leitura e escrita. Dessa forma, apresentamos
abaixo um pequeno fragmento dos cadernos de notas de um dos grandes intelectuais
brasileiros do século XX, o sociólogo Florestan Fernandes.

Figura 1: Excerto do caderno de notas de Florestan Fernandes intitulado “notas sobre
aculturação”

Intitulado “notas sobre aculturação”, observamos a reunião de anotações e
citações sobre um mesmo tema, a noção de aculturação, em um caderno, evidenciando a
utilização dessa técnica como mecanismo de estudo e de reflexão, possibilitando seu uso
posterior para a construção de novos textos, ou até mesmo, orientações para preparação
de suas aulas. Florestan se vale de uma seleção de citações e indicações teóricas, que
transcrevemos abaixo (página 15 e início da 16):
Propõe o termo para “substituir, em grande parte, pelos menos o vocábulo aculturação, cujo uso
se está estendendo atualmente” (pg. 273). “Por aculturação se quer significar o processo de

transição de uma cultura a outra e suas representações sociais de todo gênero. Mas transculturação
é o vocábulo mais apresentado” (pg. 273). Aqui, parece-me continuar o problema da má
determinação do objeto abrangido: seria, de fato, aculturação o estudo da transição de uma cultura
para outra, ou análise em aspectos [exprimidos] pelas transformações, o conceito de mudança
parece-me mais amplo.

O sociólogo abre seus cadernos de notas apresentando uma pluralidade de autores,
e consequentemente as suas ideias, que se dedicaram a discussão e conceituação do termo
aculturação. No fragmento por nós selecionado, o autor dá continuidade a suas notas, no
início da página 16, apoiando-se no artigo de Fernando Ortiz, o qual ele apresenta as
referências bibliográficas para consulta, tais como nome do autor, título da obra, local de
publicação do artigo, ano e páginas. Esses elementos, aliados as aspas e as marcações de
páginas, utilizadas nas passagens selecionadas do texto em questão, remetem a
mobilização dessa prática de seleção de enunciados e sua posterior reagrupação, bem
como o acréscimo de anotações de caráter reflexivo. Ademais, o emprego de comentários
aos enunciados selecionados nos dá indícios de que a sua escolha não se dá ao acaso ou
sem finalidade, e que esses fragmentos são importantes auxílios na composição de seus
pensamentos, o que caracteriza que o trecho em questão seja digno de nota, ou seja, que
se inscreva numa ordem do memorável.

Considerações Finais
Ao considerar o quanto certas práticas cotidianas de sujeitos contemporâneos
tendem a ser e a permanecer invisíveis, no âmbito dos estudos das ciências humanas em
geral, buscamos refletir, neste artigo, sobre os usos dessa técnica de leitura e de escrita
empregada pela cultura letrada, manifestas nos cadernos de notas de intelectuais
brasileiros. Para tal, situamos a problemática de base motivadora ao desenvolvimento
desta pesquisa, bem como o panorama geral dessa prática de leitura e escrita. Ademais,
objetivamos situar historicamente a emergência dos cadernos de lugar-comum,
ferramenta metodológica para a análise dos cadernos de notas, evidenciando suas
semelhanças e diferenças.
Dessa maneira, a fim de elucidar as características de nosso objeto, empreendemos
uma breve análise de um dos cadernos de notas de sociólogo Florestan Fernandes,
intitulado “notas sobre aculturação” disponível no acervo Fundo Florestan Fernandes na

Universidade Federal de São Carlos para consulta inloco. Assim sendo, descrevemos e
caracterizamos as recorrências que possibilitam a identificação dessa prática de leitura e
escrita. Reiteramos ainda, o cuidado de compreender essa prática cotidiana e espontânea
dos cadernos de notas, como vestígio de uma prática e uma técnica, e não uma
continuidade aparente da prática humanista de coleta de lugares-comuns.
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LÍNGUA (DES)?COLONIZADA OU LÍNGUA
COLONIZADORA?
Patrícia Helena Nero
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Resumo:
Nossa pesquisa analisa as autorrepresentações do site institucional Cengage Learning para
ensino de inglês como língua estrangeira. Sua expansão no final do século XX, por meio de vários
canais midiáticos, instiga estudiosos a discutir suas implicações políticas e sociais para a
sociedade. Como pesquisadores em análise do discurso, sabemos que o elemento discursivo é
constituído em sua historicidade e sentidos silenciosamente escondidos em meio ao óbvio
(PÊCHEUX, 1975; 1983). Assim, procuramos analisar as representações no discurso (verbal e
não verbal) ancorados na teoria pecheutiana (PÊCHEUX, [1983] 2012, p. 43) que aponta para
sentidos “estranhos à univocidade lógica”. Valemo-nos também de contribuições de Courtine
(1981; 2011) e Lagazzi (2010; 2013) quanto aos efeitos de sentido no discurso não verbal. Nosso
recorte discursivo parece promover políticas colonizadoras (PENNYCOOK, 1998) ao divulgar o
inglês como língua globalizada no século XXI.
Palavras-chave: Pós-colonialismo; Língua Inglesa; Linguística.

Historicidade e suas reverberações: um passado não tão distante
Orlandi insiste que “compreender a língua fazendo sentido, enquanto trabalho
simbólico, parte do trabalho social geral, constitutivo do homem e da sua história” ([1999]
2013, p.15). A partir das observações da autora e contribuições de outros autores no
campo da AD, procuramos analisar a autorrepresentação da editora Cengage Learning.
Sabemos que a AD iniciada por Pêcheux e seu grupo causa incômodo. Traz à
tona aspectos complexos dentro da materialidade discursiva, seu objeto de estudo, pois
[...] não trata da língua, não trata da 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: com o estudo do discurso
observa-se o homem falando. (ORLANDI, Ibid., p. 15).

Ao entrarmos no “curso” do discurso em questão, causamos o incômodo e o
estranhamento diante da aparente evidência estruturante da língua e do(s) sentido(s), em
sua miríade de ramificações (intermináveis).

Orlandi, sobre a memória discursiva, nos explica que ela é o “saber discursivo que
torna possível todo dizer e que retorna sob a forma do pré-construído1, o já-dito que está
na base do dizível, sustentando cada forma da palavra” (Ibid., p. 31). Para a pesquisadora,
há uma filiação de dizeres, uma filiação a uma memória. Tomando o discurso que delineia
nossa pesquisa, as vozes que ecoam de sua materialidade carregam em si sentidos
historicamente constituídos pelo atravessamento histórico dos séculos coloniais até os
dias de hoje. O sujeito da AD, sujeito social, interpelado pela lingua(gem) e ideologia, na
identificação com este ou aquele sentido, coloca-se ideologicamente em dizeres e, por
meio destes, enuncia seus compromissos ideológicos e políticos (Ibid., p. 32). Certo do
controle de suas palavras, o sujeito ignora os múltiplos sentidos que seu dizer evoca.
Em Papel da memória, Pêcheux ([1983] 2015, p. 44), nos explica que a
compreensão da memória deve se dar “nos sentidos entrecruzados da memória mítica, da
memória social inscrita em práticas, e da memória construída do historiador”. E mais
adiante, na busca para compreender a complexidade da noção de memória frente ao
material discursivo, acrescenta:
[...] a memória discursiva seria aquilo que face a um texto que surge como
acontecimento a ler, vem restabelecer os “implícitos” (quer dizer, mais
tecnicamente, os pré-construídos, elementos citados e relatados, discursostransversos, etc.) de que sua leitura necessita: a condição do legível em relação
ao próprio legível. (Ibid., p. 46).

Contribuições de Courtine (1981) também nos aproximam de outro conceito que
nos é caro: a interdiscursividade. O pesquisador nos explica que o interdiscurso se
encontra no eixo vertical com todos os dizeres ditos e esquecidos, enquanto que o
intradiscurso está no plano horizontal, no eixo da formulação linguística, o que é falado
naquele momento dadas as devidas condições. Compreendemos, portanto, sustentados
pelas palavras do pesquisador, que todo dizer está na junção desses dois eixos: o da
memória (interdiscurso) e o da atualidade (formulação) e, consequentemente, temos a
miríade de sentidos que daí emerge.
Pêcheux ([1975] 2009, p. 89) emprestou o termo “pré-construído” a partir da noção desenvolvida por Paul
Henry ([1975] 1990, p. 61) ao que “remete a uma construção anterior”, “sempre independente”. Nas
palavras de Grigoletto (2002, p. 34) “é o traço, no nível sintático, dessas construções exteriores e préexistentes ao enunciado, daí o efeito de evidência que ele causa (como já estando lá), em oposição ao que
é construído no enunciado.”
1

Assim, o interdiscurso (a historicidade) determina o que é relevante para a
discursividade. A exterioridade então se inscreve na interioridade (intradiscurso) e
atravessa o discurso, delineando sua interioridade estrutural. O interdiscurso constitui,
portanto,
[...] todo conjunto de formulações feitas e já esquecidas que determinam o que
dizemos. Para que minhas palavras façam sentido é preciso que elas já façam
sentido. E isto é efeito do interdiscurso: é preciso que o que foi dito por um
sujeito específico, em um momento particular, se apague na memória para que,
passando para o “anonimato”, possa fazer sentido em “minhas” palavras. No
interdiscurso, diz Courtine (1984), fala uma voz sem nome. (ORLANDI,
[1999] 2013, p. 34).

Já inseridos em redes de sentidos, nas palavras da analista, somos tomados pela
ideologia e pelo inconsciente. Afetados por alguns sentidos e não outros, ficamos à mercê
da história, do acaso, do jogo da língua e do equívoco que constitui nossa relação com
essas redes de sentido. Assim, Courtine (1981, p. 51) defende que
A noção de memória discursiva concerne à existência histórica do enunciado
no seio das práticas discursivas regidas pelos aparelhos ideológicos, ela aponta
para o que Foucault (1971, p. 51) salienta no tocante aos textos religiosos,
jurídicos, literários, científicos (...). (COURTINE, 1981, p. 51, tradução
nossa2).

E prossegue,
(...) a existência de uma FD como “ memória discursiva” e a caracterização
dos “efeitos de memória” nos discursos produzidos em dada conjuntura
histórica devem ser articuladas em dois níveis de descrição de uma FD que
identificamos mais acima, assim como às observações que fizemos com
relação à pluralidade dos tempos históricos: os objetos que denominamos
“enunciados”, em cuja formação se constitui o saber próprio a uma FD,
existem no tempo longo de uma memória, enquanto que as “formulações” são
tomadas no tempo curto da atualidade de uma enunciação. (COURTINE, 1981,
p. 53, tradução nossa3).

2

Texto original : La notion de mémoire discursive concerne l'existence historique de l'énoncé au sein de
pratiques discursives réglées par des appareils idéologiques, elle vise ce que Foucault (71, p. 24) relève à
propos des textes religieux, juridiques, littéraires, scientifiques. (COURTINE, 1981, p. 51).
3
Texto original : Nous voulons souligner pour conclure ce préliminair que l'existence d'une FD comme «
mémoire discursive » et que la caractérisation « d'effets de mémoire » dans des discours produits dans telle
conjoncture historique doivent être articulées aux deux niveaux de description d'une FD que nous avons
dégagés plus haut, ainsi qu'aux remarques qui viennent d'être faites quant à la pluralité des temps
historiques: les objets que nous avons appelés « énoncés », dans la formation desquels se constitue le savoir
propre à une FD existent dans le temps long d'une mémoire, alors que les « formulations » sont prises dans
le temps court de l'actualité d'une énonciation. (COURTINE, 1981, p. 53).

No caso de imagens, memória e história, Courtine contribui com nosso
deslocamento analítico ao nos apresentar o conceito de intericonicidade. Partindo da
noção foucaultiana de enunciado para desenvolver o conceito de memória discursiva, o
autor acredita que
A intericonicidade supõe, portanto, dar um tratamento discursivo às imagens,
supõe considerar as relações entre as imagens que produzem sentidos: imagens
exteriores ao sujeito, como quando uma imagem pode ser inscrita em uma série
de imagens, uma arqueologia, de modo semelhante ao enunciado em uma rede
de formulações, em Foucault; mas também imagens internas, que supõem a
consideração de todo conjunto da memória da imagem no indivíduo e talvez
também os sonhos, as imagens vistas, esquecidas, ressurgidas ou fantasiadas
que frequentam o imaginário. (Ibid., 160).

A noção de intericonicidade, portanto, permite ao analista ir além dos limites da
discursividade verbal. Diante da infinita arqueologia não verbal a qual somos expostos
cotidianamente em tempos onde a imagem ganha a dimensão da veracidade
inquestionável, faz-se mais que premente aproximarmo-nos dessa forma de significar.
Tomando a intericonicidade para maior compreensão discursiva nos acercamos da noção
de memória, esta sustentada também pelas imagens por estas permitirem novas formas de
enunciação e posição dos sujeitos. Milanez (2013, p. 353) acredita que a intericonicidade,
frente às imagens,
[...] não se resume à justaposição ou seriação de imagens internas e externas,
mas se dá a ver na escavação dos fósseis que constituem o lugar histórico dos
sujeitos para a constituição de seu discurso e na observação das repetições que
se processam no choque entre as materialidades discursivas e os sentidos que
elas provocam. (MILANEZ, 2013, p).

Em nosso recorte discursivo, pensamos que as imagens desencadeiam uma série
de representações constituídas historicamente e arquivadas na memória do sujeito. As
imagens a seguir, embora brevemente analisadas, fazem parte de um discurso que há
muito perdura no coletivo do povo brasileiro e demais povos, colonizados e colonizadores
de outrora. Assim, podemos pensar a intericonicidade como “uma antropologia histórica
das imagens que seja também uma arqueologia do imaginário humano” (COURTINE,
2011, p. 162). Assim, convoca nosso questionamento quanto às inúmeras imagens na era
midiática, à relação entre o discurso e suas práticas não verbais simbolicamente
constituídas.

Missão: propagar ciência e tecnologia
A curiosidade pode ser inerente a todos os povos, no entanto, alguns são
“privilegiados” quanto à possibilidade de acesso às ferramentas produzidas pela editora,
enquanto outros são responsáveis pelo fornecimento de tais possibilidades. Portanto,
compartilhamos das observações de Phillipson ao salientar que “é necessário analisar a
anatomia discursiva de um caso específico do imperialismo científico” (1992, p. 82,
tradução nossa4).
Consideramos que a Cengage Learning, aliada à expertise fotográfica da National
Geographic, divulga sua missão de promover a ciência e a tecnologia no contexto
pedagógico. A historicidade da segunda como empresa e seu “legado de mais de cem
anos de conteúdo”, a saber imagens fotográficas de vários cantos do mundo, com suas
paisagens, com seus povos, habitantes das mais remotas regiões do planeta, ainda emerge
na memória discursiva de quem consome seu conteúdo. Mizan (2011, p. 21) problematiza
o uso da fotografia ao longo dos anos da National Geographic por ser produzida em
determinado lugar e por determinados cientistas. A pesquisadora salienta que
Sua ciência pretende ser objetiva, racional, neutra sem a influência de
tendências subjetivas e locais quanto ao conhecimento. Porém, o local no qual
nos encontramos tem influência na nossa perspectiva. Considerando que esses
cientistas se encontram num espaço hegemônico, eles veem as coisas sob uma
perspectiva hegemônica que não pode ser purificada da ideologia da cultura de
onde ela se origina. Abordamos o conceito de visualidade como ferramenta
usada pela revista para provar a suposta objetividade das histórias por ela
contadas. Podemos dizer que a fotografia é o protótipo da representação
objetiva, pois a realidade “é representada exatamente como é”. (MIZAN, 2011,
p. 21, tradução nossa5).

As reflexões da autora indicam a não objetividade do elemento fotográfico na
construção imagética (de um povo, de um lugar) apesar de o seu caráter insistir em ser
4

Texto original: What needs analysis is the anatomy of the discourse of one particular example of scientific
imperialism. (PHILLIPSON, 1992, p. 82).
5
Texto original: Their science is supposed to be objective, rational, neutral and not influenced by subjective
and local trends of knowledge. However, the place where we are located influences our perspective. And
since these scientists are located in a hegemonic space they see things from a hegemonic perspective that
cannot be purified from the ideology of the culture where they come from. We address the concept of
visuality as the tool used by the magazine to prove the alleged objectivity of the stories it tells. Photography
can be said to be the prototype of objective representation since reality is “depicted exactly as it is”.
(MIZAN, 2011, p. 21).

documental e, por conseguinte, científico. Verificamos a homogeneidade na repetição de
significantes relacionados ao “carro chefe” da National Geographic e razão de sua
tradição no mercado editorial e documental: a fotografia.
Para aprofundarmos nossa análise sobre a questão da exploração científica,
apresentamos a SD abaixo representada em três imagens que se desdobram a partir de um
vídeo. We believe é título do vídeo e este sintagma é repetido como mantra norteador da
missão da proposta pedagógica da Cengage Learning junto à National Geographic: levar
o mundo à sala de aula. Contudo, o verbo “to believe” pode ser tomado, na deriva de
sentido, como “confiar” e, ousamos pensar, está no interstício que separa a ciência da
religião. Esta deixa de ser onipresente dando lugar à primeira. Assim, a Cengage Learning
- National Geographic reconhece:
✓ acreditar no poder da exploração (no poder da ciência)
✓ acreditar no poder da narração (sobre a história por eles narrada sobre o mundo e
seus diversos povos)

SD

Figura 1

Figura 2

Figura 3

We believe in the power of storytelling to create deeper connections.
We believe in the power of exploration to discover new possibilities.

Fonte: Imagens do site da Cengage Learning6

A chegada do explorador (ciência) a um lugar remoto, habitado pelo sujeito alheio
ao desenvolvimento capitalista do mundo “civilizado”, estabelece laços (figuras 2 e 3),
provoca mudanças em povos considerados atrasados pelo cientificismo acadêmico
ocidental (figuras 1, 2 e 3). A forte relação entre ambos, representada no abraço entre
habitantes de mundos longínquos e dicotomicamente representados (figuras 2 e 3), segue
com a aproximação (aceitação do novo) dos demais sujeitos. O abraço simbólico pode
trazer a transformação cujo lema a editora resume no final do vídeo: we believe in the
power of science, exploration and storytelling to change the world.
Mudanças e transformação aparecem para corroborar a noção discursiva de que o
sujeito, “constituído em sua relação com o sentido representa, no interdiscurso, aquilo
que determina a dominação da forma-sujeito (itálicos do autor)” (PÊCHEUX, [1975]
6

Disponível em http://ngl.cengage.com/about/elt/?cid=home4ki&iba=4ki_brazil_who_thmb . Acesso em
16 maio 2016.

2009, p. 151). Inscritos na Fdcolonialista, como observado no início desta seção, reforçam
discursivamente a missão do colonizador de transformar sociedades estáticas (segundo o
colonizador) em sociedades onde o progresso - representado pela ciência - esteja presente.
O explorador anônimo vai além dos limites em sua pequenez humana. Diante da
vastidão do mundo, se insere em imagens semanticamente construídas na FD da ciência.
O cientificismo exploratório, desencadeado no final do século XVIII, ainda se sustenta
no discurso não verbal quanto ao exotismo do mundo remoto.
O visitante, como espectador, compartilha das experiências e “sentimentos” de
exploradores da National Geographic que confessam “não saber a razão pela qual se
preocupam com a matança de elefantes”7, ou que admitem que “só em passar um pouco
de emoção, se puder fazer as pessoas verem que este lugar existe, já se dão por
satisfeitos”8. Portanto, a missão da National Geographic é apresentar ao outro o “mundo
como ele é”.
Tal enfoque visual nos remete às reflexões de Kress e van Leeuwen (1996, p.
34) sobre as novas realidades no panorama semiótico. Para os autores elas são
[...] provocadas por fatores sociais, culturais e econômicos: pela intensificação
da diversidade linguística e cultural dentro das fronteiras dos estados nação;
pelo enfraquecimento destas fronteiras nas sociedades, devido ao
multiculturalismo, mídia eletrônica de comunicação, tecnologias de transporte
e desenvolvimentos econômico e global. Os fluxos globais de capital e
informação de todos os tipos, de commodities, e de pessoas não rompem
apenas as fronteiras políticas e culturais, mas também as fronteiras semióticas.
(KRESS e VAN LEEUWEN, 1996, p. 34, tradução nossa 9).

Diríamos que as novas tecnologias apresentadas pela Cengage Learning, em
parceria com a National Geographic, insistem na propagação de imagens de lugares e de

“Why do I wake up every morning and worry about people shooting elephants, people cutting down their
trees? I don’t know why! It’s an obsession, but it is!” (parte do excerto da transcrição do vídeo 3).
7

“I’m only a photographer. Not a politician, not a scientist. If I can turn just a little bit of emotion, if I can
just make people see that this place exists, then I’m done!”
8

9

Texto original: The new realities of the semiotic landscape are brought about by social, cultural and
economic factors: by the intensiﬁcation of linguistic and cultural diversity within the boundaries of nation
states; by the weakening of these boundaries within societies, due to multiculturalism, electronic media of
communication, technologies of transport and global economic developments. Global ﬂows of capital and
information of all kinds, of commodities, and of people, dissolve not only cultural and political boundaries
but also semiotic boundaries. (KRESS; VAN LEEUWEN, 1996, p. 34).

povos “incomuns”, anteriormente explorados na literatura colonial. Nas imagens que
constituem o vídeo, a narração de seus participantes, anônimos exploradores e
participantes no “desenvolvimento científico”, são desenvolvidas de modo a contemplar
o mundo como ele se mostra, e o caráter científico que explorá-lo deve adquirir. Logo,
personagens exploradores das fotografias (figuras 2 e 3), representam o “poder da
ciência” na sociedade das “evidências”.
A ciência inquestionável é representada pela sofisticação fotográfica da editora e
busca a emancipação cultural e educacional de povos remotos de economias emergentes.
Na proposta expansionista, observada na SD em destaque, a editora espera unir povos,
derrubar fronteiras, pois, o “discurso da globalidade”, nas palavras de Casanova (2001,
p. 50), se inscreve ideologicamente e contribui “para ocultar ou ocultar-se dos efeitos da
política neoliberal conservadora.” Acrescentamos que tal discurso contribui para instaurar
uma relação dependente entre os países desenvolvidos e os países subdesenvolvidos cuja
origem é colonial. Assim, o fim das “fronteiras culturais” favorece a entrada de
investimentos neoliberais nos países desprivilegiados, além de instaurar a ordem
homogeneizante que determinará as regras do mercado por meio de um discurso
cientificista, aqui corroborado pela fotografia, pela exploração territorial de lugares
inóspitos, do contato com povos de culturas ímpares. (MIZAN, 2011).

Considerações Finais
Em nossa breve análise da autorrepresentação do recorte discursivo da editora
Cengage Learning, percebemos o enfoque à ciência. Há ênfase na urgência em oferecer
aos povos localizados remotamente a oportunidade de conhecer o mundo por meio da
expertise da editora: a fotografia. A força da imagem é evocada como ferramenta
cientificamente desenvolvida e que “não deixa dúvidas” quanto à veracidade presente no
conteúdo não verbal de suas páginas virtuais. Além do apelo imagético, a Cengage
Learning se coloca metaforicamente como “cuidadora do planeta”, lugar este também
ocupado por aqueles que se preocupam com a camada de ozônio, com o desmatamento,
com a extinção de animais, com o fim da água. A missão transformadora do mundo como
exploradores de lugares inóspitos e exóticos (MIZAN, 2011) se alia às propostas
pedagógicas oferecidas pela editora: conhecer o planeta para assim poder preservá-lo.

Todavia, não ignoramos o fato de que tal discurso não é apenas narrativamente
secular, mas sobretudo contraditório, uma vez que incita a mudança forçosa de uma
realidade que talvez não seja a desejada pelo sujeito que nela está imbricado.
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Resumo:
Sob a ótica das Relações Públicas, fundamentando-se no campo teórico-disciplinar da Análise
do Discurso, esta pesquisa se propõe a compreender os efeitos de sentido e de verdade no
Discurso Organizacional de uma organização signatária do Fórum de Empresas e Direitos
LGBT+ sobre a população LGBT+ no dia Internacional contra a LGBTfobia. O Discurso
Organizacional, compreendido pelo viés teórico dos estudos da comunicação organizacional e
da Análise do Discurso, apresenta regularidades, que reduzem a possibilidade de que outros
enunciados sejam ditos e podem caracterizá-lo como um dizer homogêneo. Na materialidade
discursiva analisada, o Discurso Organizacional sobre a população LGBT+ é construído pelo
que se é permitido dizer, em dado momento, pelas instituições e apresenta enunciados contra a
LGBTfobia a partir de uma memória inserida nas práticas discursivas.
Palavras-chave: Discurso Organizacional; Análise do Discurso; LGBT+.

Introdução
Sob a ótica das Relações Públicas, compreendemos que as organizações são
atravessadas por processos comunicacionais que propiciam o desenvolvimento de
atividades de comunicação organizacional, processo que ocorre para proporcionar o
desenvolvimento de relacionamentos entre as instituições e seus públicos por meio de
instrumentos de comunicação (CARDOSO 2006). Ademais, essa comunicação posiciona
as instituições na sociedade, uma vez que apresenta as atividades desenvolvidas e
expressa os valores defendidos por elas.
Nesse contexto de produção de posicionamentos, a fim de se tornarem socialmente
responsáveis, as organizações desenvolvem políticas de responsabilidade socioambiental
para amenizar os danos que podem causar ao meio ambiente e incluir/representar grupos
sociais que foram, ao longo da história, oprimidos pelo poder hegemônico da sociedade.
Dessa forma, atividades de comunicação organizacional são realizadas a fim de
contemplar as exigências dos públicos e desenvolver as políticas de responsabilidade
socioambiental. Para isso, diversos instrumentos e ferramentas são utilizados, incluindo

as plataformas e mídias sociais que estão disponíveis no meio digital, para se produzir os
posicionamentos e efetuar as atividades. Dessa forma, considerando o campo teórico da
Análise do Discurso, ao produzir posicionamentos, as instituições constroem dizeres, que
podem materializar discursos, ou seja, efeitos de sentido, de acordo com as definições de
Pêcheux (1990) e Orlandi (1994), ou práticas que se estabelecem por meio das relações
sociais, segundo a perspectiva de Foucault (1996).
Desse modo, considera-se a existência de um Discurso Organizacional, que se
constrói nas e pelas organizações e expressa o que elas são e defendem. Esse discurso,
quando construído de modo a contemplar as políticas de responsabilidade socioambiental,
pode tratar dos diversos públicos com os quais as instituições se relacionam, dentre estes,
a população LGBT+.
Desse modo, a fim de compreender os efeitos de verdade no Discurso
Organizacional contra a LGBTfobia, analisamos o discurso materializado em um texto
audiovisual de uma das signatárias do Fórum de Empresas e Direitos LGBT+, disponível
nas mídias sociais digitais dessa organização no dia 17 de maio de 2018.
O Fórum de Empresas e Direitos LGBT+, de acordo com as informações
disponíveis no site1 oficial, é uma organização informal que tenta incentivar e
conscientizar empresas em relação aos direitos das pessoas LGBT+ na ambiência
organizacional por meio de 10 compromissos que serão contextualizados no decorrer
deste estudo. Na data do registro do corpus da pesquisa, 17 de maio de 2018, dia
Internacional contra a LGBTfobia, 47 organizações estavam comprometidas com as
propostas estimuladas pelo Fórum.
Na construção do artigo, tomamos como base os estudos sobre os discursos
institucional, (OGER; OLLIVIER-YANIV, 2006) (KRIEG-PLANQUE e OGER, 2010),
e empresarial, (IASBECK,2009), para, primeiramente, compreendermos o Discurso
Organizacional e, posteriormente, analisarmos a materialidade discursiva proposta.

O Discurso Organizacional

O conceito de Discurso Organizacional tem sido pouco teorizado tanto nos
estudos do discurso quanto nos da comunicação. . Porém, há pesquisas que conceituam o
discurso que é produzido e que circula nas e pelas organizações como discurso
empresarial e discurso institucional.
Krieg-Planque e Oger (2010), a partir da Análise do Discurso, afirmam que
devemos considerar dois aspectos para entendermos o que é o discurso institucional: o
primeiro diz respeito à estabilização das declarações e posicionamentos que são
construídos nesse meio e o segundo trata do apagamento da conflitualidade. No primeiro
aspecto, argumenta-se que há uma regularidade na produção desses discursos, o que reduz
a possibilidade de produção de outros enunciados. No segundo, afirma-se que o discurso
institucional se constrói de modo a tentar apagar os possíveis conflitos decorrentes da sua
circulação. Ainda segundo as autoras, ao tentar apagar as conflitualidades, o discurso
institucional é textualizado de modo a produzir sentidos de coerência, ou seja, sentidos
que não remetam a paradoxos e contradições ou discordem daquilo que a instituição diz
ser, o que reduziria a possibilidade de tensões entre as organizações e seus públicos.
Sob a mesma perspectiva teórica, Oger e Ollivier-Yaniv (2006) afirmam que esse
discurso pretende suavizar os posicionamentos e as formas de comunicar no meio
organizacional, limitando a constituição de outros dizeres e caracterizando o dizer
construído como homogêneo. A homogeneidade, como nos explicam as autoras,
garantiria a regularidade existente nesses discursos, estabelecendo uma estrutura
determinada que é seguida para falar pelas e nas instituições. A partir do mesmo viés
discursivo, porém, sabe-se que esse controle e essa homogeneidade não são possíveis,
uma vez que os sentidos que podem ser produzidos e mobilizados no processo discursivo
são diversos, como argumenta Orlandi (2007).
A definição de discurso institucional como homogêneo e construído de modo a
tentar apagar os conflitos e suavizar os posicionamentos pode ser relacionada à área da
comunicação, a partir da perspectiva de Iasbeck (2009). De acordo com o autor, o discurso
empresarial é formulado de modo a evitar “mal-entendidos”, a fim de impossibilitar
conflitos e futuras crises para as empresas. Ademais, Iasbeck (2009) argumenta que
artifícios retóricos são utilizados para convencer e conquistar a simpatia dos públicos, o

que pode ajudar na promoção das marcas das organizações e na consolidação dos grupos
específicos que as empresas pretendem atingir com determinados posicionamentos.
Desse modo, entendemos que esse discurso dado no meio empresarial, além de
visar a “vender” a marca para os públicos das organizações, possui um padrão, ou melhor,
uma tradição a ser seguida: há normas, que se estabelecem nas condições de produção
dos discursos e se incluem na ordem do discurso, ou seja, na ordem do que é aceito ser
dito em dado momento sócio-histórico (FOUCAULT, 1996). Essas normas caracterizam
as regularidades dos discursos produzidos nessa conjuntura.
Assim, após essas breves reflexões, compreendemos que o Discurso
Organizacional, possui regularidades e é construído como um dizer homogêneo, ou seja,
há um modo de se falar nas e pelas organizações. Esse modo de construir os dizeres tenta
garantir que conflitos não sejam causados por meio de uma suavização que utiliza
artifícios para padronizar e buscar impossibilitar a diversidade de enunciados.

O discurso materializado no dia internacional contra a LGBTfobia
O dia 17 de maio é considerado o dia internacional contra a homo-lesbo-bitransfobia, aqui abreviado como LGBTfobia, por ser a data em que a homossexualidade
foi retirada da lista de distúrbios mentais da Classificação Internacional de Doenças da
Organização Mundial da Saúde (OMS) em 1990. Após a decisão da OMS, o movimento
social LGBT+ utiliza a data para demonstrar luta e resistência em relação aos preconceitos
e discriminações que essa população sofre no âmbito social.
De acordo com as informações levantadas pelo Grupo Gay da Bahia2, a cada 19
horas uma pessoa LGBT+ é assassinada violentamente no Brasil, dado que representa a
necessidade de políticas que visem à desconstrução dos preconceitos e estereótipos
consolidados na sociedade ocidental acerca desse grupo. Nesse sentido, o Fórum de
Empresas e Direitos LGBT+ foi criado em 2013 com o objetivo de incentivar a promoção
do respeito e dos direitos humanos LGBT+ no âmbito organizacional.
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A notícia com as informações está disponível em: < https://oglobo.globo.com/sociedade/assassinatos-delgbt-crescem-30-entre-2016-2017-segundo-relatorio-22295785>

As organizações, uma vez signatárias da carta de adesão ao Fórum3, são
estimuladas a se comprometerem com 10 compromissos que aconselham: 1) ao
comprometimento da presidência e dos executivos com o respeito e a promoção dos
direitos LGBT; 2) à promoção da igualdade de oportunidades e tratamento justo a essa
população; 3) à promoção de um ambiente seguro, respeitoso e saudável para essas
pessoas; 4) à sensibilização e educação para o respeito dos direitos LGBT; 5) ao estímulo
e apoio da criação de grupos de afinidade LGBT; 6) ao respeito aos direitos LGBT na
comunicação e marketing; 7) à promoção do respeito no planejamento de produtos,
serviços e atendimento aos clientes; 8) à promoção de ações de desenvolvimento
profissional das pessoas do segmento LGBT; 9) à promoção do desenvolvimento
econômico e social dessas pessoas na cadeia de valor; 10) ao apoio de ações em prol dos
direitos LGBT na comunidade.
Ademais, encontram-se no site dois calendários com as datas que dizem respeito
à preservação dos direitos LGBT+ e incluem o dia internacional contra a LGBTfobia.
Desse modo, a partir dos conhecimentos das Relações Públicas, esperam-se
posicionamentos das empresas que se comprometeram com a causa ao assinarem a carta
de adesão, sobretudo em dias marcados pelas resistências e luta dessa população.
Nesse sentido, ao buscar posicionamentos das organizações signatárias do Fórum,
definimos como objeto de análise deste estudo um texto audiovisual, difundido na mídia
social digital facebook em formato de publicação. O material de 33 segundos possui 40
mil visualizações, mil reações, 390 compartilhamentos e 115 comentários dos públicos
da instituição e foi publicado no dia 17 de maio de 2018 com dizeres em defesa dos
direitos das pessoas LGBT+.
Para o desenvolvimento da análise, partimos, primeiramente, das condições de
produção e de circulação do discurso materializado no texto audiovisual, que nos fazem
pensar nos contextos – imediato e amplo, segundo Orlandi (2007) – em que o dizer
organizacional foi produzido. Em um contexto imediato, os dizeres foram produzidos
por posições-sujeito estabelecidas em níveis hierárquicos legitimados pela organização
em questão, uma vez que falam por ela aos seus públicos. Ainda, o que foi dito já foi
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O Fórum está disponível neste link: <http://www.forumempresaslgbt.com/>

segmentado para determinados grupos de interesse da instituição, uma vez que o produto
está disponível no meio digital e não em outro, como, por exemplo, em cartazes nas ruas
ou nos horários comerciais das grandes empresas de telecomunicações brasileiras.
Em um contexto amplo, que apresenta as condições sociais, históricas e
ideológicas de produção e circulação do discurso, esse dizer se insere no que entendemos
por Discurso Organizacional, uma vez que se constitui por meio do que pode ser falado
pelas instituições neste momento sócio-histórico determinado, apresentando uma ordem,
estabelecida por meio da ordem do discurso (FOUCAULT, 1996), que constrói verdades,
ou melhor, efeitos de verdade sobre o discurso a partir das inscrições dos sujeitos em
dadas formações discursivas.
Nesta materialidade, o discurso se insere na temática LGBT+, alertando, no
primeiro enunciado, sobre a intolerância contra esse grupo no Brasil. Tal enunciado,
disponível na imagem abaixo, remete à memória discursiva, ou seja, ao interdiscurso que,
conforme Orlandi (2007), agrupa outros dizeres que possibilitaram a construção do que
foi dito:

Sequência discursiva 1

Fonte: recorte do texto audiovisual disponibilizado na página do Facebook da organização.

Entendemos, então, que essa materialidade foi construída a partir de já ditos sobre
a intolerância LGBT+ no país em questão. Por exemplo, encontramos esses dizeres
publicados no site oficial da Revista Galileu que afirmam que o Brasil continua sendo o
país que mais assassina pessoas LGBT+ no mundo.
Ainda, observamos que a materialidade linguística está posta na imagem como se
estivessem em um muro pichado, dando ênfase às palavras “grupo LGBT+” com a cor
azul entre as cores preta e cinza. As pichações, além de expressarem a arte das ruas, são

meios utilizados para denunciar as insatisfações com determinados processos sociais, o
que pode caracterizar a posição-sujeito da organização como denunciadora da
intolerância LGBT+ aos outros sujeitos inscritos no processo discursivo, que, neste caso,
são os públicos que se pretende atingir com a publicação.
A pichação, que também pode ser entendida como uma escrita de resistência, por
ser posta em locais normalmente não permitidos, a fim de causar impacto nos leitores, é
simulada no material em análise, já que não se trata de um muro pichado, mas de um
texto difundido no meio digital. O que acontece é uma ressignificação do muro no formato
audiovisual de publicação de um mural no facebook. Logo, as condições de produção são
distintas das que se teria com um discurso materializado em lugares não autorizados de
uma cidade. O contexto imediato da enunciação, conforme Orlandi (2007), continua
sendo o digital, que é utilizado por uma organização que possui meios de comunicação
institucionalizados para interagir com seus públicos, distanciando-se de interações em
locais não permitidos nas ruas, como geralmente se faz durante mobilizações dos
movimentos sociais
Nesse sentido, olhamos para o meio digital. De acordo com Dias (2018), o
discurso digital se constrói pela circulação, ou seja, o modo como é propago é diferente
dos outros, o que mobiliza outros sentidos. Vejamos, um muro pichado por uma
organização não seria tão aceito quanto a simulação de um muro pichado em um texto
audiovisual que está sendo difundido no meio digital: os sentidos mobilizados são outros
pelo próprio modo de circulação dos dizeres. Ademais, se olharmos para as artes das ruas
com esse mesmo enunciado, não as associaremos a um discurso produzido e assinado por
uma instituição, mas produzido pelo movimento social LGBT+, por exemplo; logo, os
efeitos de sentido desses enunciados são outros, assim como o próprio acesso à
materialização do discurso.
As organizações, diferentemente dos movimentos sociais, não são marginalizadas
ao se posicionarem nas mídias sociais digitais como esses grupos podem ser ao picharem
muros e produzirem arte nas ruas em combate aos preconceitos enfrentados. Dessa forma,
compreendemos, de acordo com Dias (2018), que os sentidos no digital se dão pelo
funcionamento de uma memória discursiva constituída pela própria tecnologia, que, em
nome de uma instituição, legitima o discurso propagado Além disso, o meio digital

reproduz as condições de produção político-ideológica do discurso (DIAS, 2018),
diferenciando-o do discurso materializado, de fato, em um muro pichado.
Dessa maneira, compreendemos, ao olharmos para a materialidade, que essa
forma de escrita nos remete a pichações, o que mobiliza a noção de memória discursiva,
que possibilita a produção do discurso com base em outros dizeres já ditos (ORLANDI,
2007), ou seja, por meio de interdiscursos, constituído pelo saber discursivo. Neste caso,
tudo o que já se disse sobre a temática no contexto empresarial, ou melhor, os discursos
das organizações, os dizeres dos estudos de gênero e sexualidade e da população LGBT+
e, até mesmo, as escritas em muros pichados, caracterizam o interdiscurso desse texto.
Ademais, é necessário refletirmos que é a memória discursiva que possibilita e sustenta a
produção e a propagação desse discurso, que, ao ser formulado sem apresentar nenhuma
referência, pode ser visto e aceito como verdade, possibilitando o efeito de sentido de
origem do dizer, assim como o sentido de homogeneidade, que já é característico dos
discursos produzidos nas e pelas organizações, como argumentam Oger e Ollivier-Yaniv
(2006).
A afirmação que é dada no discurso materializado é aceita e pode produzir o
sentido de “origem” do conhecimento sobre os dados da LGBTfobia. Além disso, o
enunciado produz um efeito de verdade que atravessa a afirmação, construindo-se por
meio do fato de que se trata de uma organização falando, que ocupa posições na
sociedade, legitimadas e aceitas para produzir discursos com esse tipo de efeito que nos
foi possibilitado interpretar. Também, é importante destacarmos que tudo o que é dito
pelas organizações está na base do dizível, do aceito pela sociedade e do que pode ser
dito nesse momento histórico, como nos explica Foucault (1996).
Agora, olhamos para a próxima materialidade discursiva:

Sequência discursiva 2

Fonte: recorte do texto audiovisual disponibilizado na página do Facebook da organização.

Neste enunciado, leem-se os seguintes dizeres “ainda, 20% das empresas
declaradamente não contratam pessoas LGBT+”. Agora, a organização, aqui entendida
como sujeito discursivo, direciona os dizeres para o seu segmento de atuação na
sociedade, o empresarial, em forma de denúncia à fobia existente para com essa
população com as palavras “não contratam” destacadas por meio da cor branca. Contudo,
de onde vem essa informação de que 20% das empresas declaram que não contratam
pessoas LGBT+ não é dito, o que promove o efeito de sentido de que a organização não
está apenas construindo um discurso sobre a população LGBT+, mas um discurso de si
mesma.
Vejamos, quando se fala que 20% das empresas não contratam pessoas LGBT+,
afirma-se, de certo modo, que a instituição em questão contrata, já que se denuncia essa
problemática no mercado empresarial. Logo, se é denunciado por uma organização, o
efeito de sentido que se produz é de que a produtora desse dizer diferencia-se das 20%
das empresas que excluem pessoas LGBT+ do mercado de trabalho. Mais uma vez, o
discurso que se está construindo é sobre a própria instituição e não só sobre o público a
quem a data calendarizada pelo Fórum se refere.
Em contrapartida às violações dos direitos LGBT+ no meio organizacional, temos
os seguintes dizeres em outro enunciado do texto, posto no mesmo formato visual que os
outros enunciados já apresentados “só com ações afirmativas mudaremos esse cenário”4.
Isso pode nos mostrar que se ações afirmativas forem realizadas, o cenário mudará, sendo
esta a única alternativa proposta. As palavras “ações afirmativas” estão em destaque com
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a cor amarela e também podem, novamente, mobilizar a memória no processo discursivo,
uma vez que essas ações são realizadas a partir de outras, com o objetivo de reduzir a
desigualdade social vivenciada por determinados grupos. Desse modo, a organização em
questão, interagindo com seus públicos, demonstra apoio a essas políticas ao trazê-las
como alternativa às discriminações sociais contra o grupo LGBT+.
Contudo, não se fala quais seriam essas ações, sugerindo que o dizer pode ser
construído a partir do pressuposto de que todos sabem o que são “ações afirmativas”, o
que produz efeito de evidência. Além disso, esse dizer pode produzir o efeito de que a
empresa já faz/pratica ações afirmativas para incluir as pessoas LGBT+ no mercado de
trabalho e combater os preconceitos.
Nesse sentido, olhamos para mais um enunciado do discurso materializado, que
destaca a palavra “diversidade” nos dizeres “a nossa química vem da diversidade”:

Sequência discursiva 3

Fonte: recorte do texto audiovisual disponibilizado na página do Facebook da organização.

Mais uma vez encontramos ênfase em um termo, mas, diferenciando-se das outras
palavras destacadas, com as cores que representam a bandeira da comunidade LGBT+. A
palavra “diversidade” já tem sido utilizada pelas organizações para o desenvolvimento de
políticas de responsabilidade social, uma vez que tem o significado de variedade, ou seja,
de inclusão de muitas pessoas em um segmento. O uso das cores da bandeira do grupo
LGBT+ com a palavra que remete à multiplicidade podem produzir o sentido de que a
diversidade está relacionada às sexualidades e identidades de gênero, uma vez que existe
uma memória discursiva, dada pela luta do movimento social em questão, sobre as cores
que fazem referência a essa população.
Ainda, ao falar que a química da organização vem da diversidade, faz-se
referência ao serviço que a organização oferece aos seus públicos, aproximando a

linguagem com o modo de produção e podendo afirmar que o desenvolvimento da
instituição vem da variedade de pessoas, ou seja, da diversidade, em especial, da
população LGBT+ ao posicionar as cores da bandeira na palavra. Também, temos a
regularidade do Discurso Organizacional, que, como argumenta Iasbeck (2009), usa
artifícios retóricos para convencer e conquistar a simpatia dos públicos. Neste caso, ao
dar visibilidade para o público LGBT+, tenta-se, de certo modo, conquistar sua simpatia
em relação às ações da instituição e aos seus serviços.

Considerações Finais
Sob a ótica das Relações Públicas, as organizações, que estão estabelecidas em
uma posição de poder socialmente autorizada, devem tomar medidas e posicionamentos
de responsabilidade socioambiental para ajudar na redução da desigualdade e opressão a
determinados grupos sociais, amenizar os danos que causam ao ambiente em que atuam
e promover o avanço local.
Apesar de se diferenciar dos outros pelo modo como é construído,
compreendemos que o Discurso Organizacional também está na ordem do discurso, do
que é aceitável e se pode dizer em determinado momento histórico e social. Ademais, há
um contexto que construiu essas práticas de políticas de responsabilidade social nas
organizações e possibilita que estas falem dessa forma com e sobre seus públicos.
Nesse sentido, ao analisar o discurso materializado em forma de texto audiovisual
na publicação de uma das signatárias do Fórum de Empresas e Direitos LGBT+, no dia
17 de maio, compreendemos que ele é construído a partir de enunciados em defesa dos
direitos da população LGBT+ por meio da memória discursiva sobre as fobias
vivenciadas por esses sujeitos. Também, efeitos de evidência e efeitos de verdade são
produzidos no discurso, uma vez que se constrói um dizer que promove sentidos de que
a organização é a origem do que está sendo dito, o que caracteriza a regularidade a partir
de dizeres que são produzidos de modo a homogeneizar o Discurso Organizacional.
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Resumo:
O artigo problematiza os novos modos de circulação dos enunciados nas redes interconectadas,
tomando por referência o dispositivo teórico-metodológico da análise do discurso de orientação
francesa. Diante de uma circulação ubíqua, em que as materialidades são transformadas a partir
de diferentes apropriações pelos sujeitos interconectados, procuramos estabelecer relações entre
a micro e a macro política tomando por referência derivas de sentido do enunciado “lugar de
fala”. A análise de alguns exemplos de disputas de poder entre uma ordem digital participativa
e as mídias de massa demonstram que a ênfase de conquistas num nível comportamental não
corresponde a um avanço político progressista no Brasil contemporâneo. Nas redes, a tirania da
intimidade reduz o lugar de fala ao seu aspecto mais superficial.
Palavras chave: Análise do Discurso; Redes Interconectadas; Lugar de Fala.

As redes interconectadas constituem uma das principais experiências
comunicativas do mundo contemporâneo e sinalizam as relações de saber e poder na
sociedade bem como diferentes modos de produção de subjetividade. Numa ordem de
excesso de dados e informações a que somos submetidos diariamente, a circulação se
torna ubíqua. Frases, imagens, fotografias permeiam o cotidiano em fluxos descontínuos.
O desafio de pensar esse modo de funcionamento das redes à luz do referencial teóricometodológico da análise do discurso de orientação francesa se impõe tanto como
necessidade de atualização da teoria diante das intensas transformações nos processos
comunicativos no século XXI quanto de contribuição desse campo teórico para a busca
de elucidação de um real histórico que desafia distintos ramos do pensamento: da
filosofia à sociologia, passando pela teoria da comunicação e as ciências de base
tecnológica.
Pretendemos, neste artigo, refletir sobre dois aspectos complementares referentes
as relações entre os discursos e as redes interconectadas. O primeiro é uma tentativa de
entender a especificidade do discursivo nesse ambiente de natureza volátil e relacional.
O segundo aspecto é a busca por entender as relações entre os modos de funcionamento
das redes e o mecanismo que articula a micro política aos aspectos macro tomando por

referência o atual contexto político brasileiro. O que está no centro da questão é a forma
como culturas e subjetividades se conectam passando de uma prática interativa para
participativa.
As conexões em rede estão longe de ser um fenômeno contemporâneo. Bruno
Latour (2013) demonstra como a informação resolve de forma prática o problema da
presença ou ausência em um lugar, tornando comensurável inscrições até então estranhas
uma as outras. Quando os animais dos trópicos, por exemplo, são empalhados e levados
para os colonizadores tem-se, através da informação, uma representação de um outro
território. Compreendemos melhor hoje, esse fenômeno pela presença dos equipamentos
computacionais que permitem combinar e integrar, desenhos, textos, fotografias e
gráficos até então separados no espaço-tempo. “Convém lembrar que os textos agem
sobre o mundo, e circulam em redes práticas e instituições que nos ligam a situações.”
(LATOUR, 2013, p. 45).
Foucault (1985) nos propõe a noção de dispositivo como um conjunto
heterogêneo, formado por discursos, instituições, estruturas, organizações arquitetônicas,
leis, enunciados, proposições filosóficas, o dito e o não dito e a rede entre esses elementos.
A noção de dispositivo na formulação foucaultiana parece antever o modo de
funcionamento das redes com suas relações entre o ambiente virtual e presencial, bem
como o imperativo para estarmos o tempo todo conectados.
Olhar para as condições de produção na ordem do digital é, portanto, estabelecer
uma comparação entre as mídias de massa tradicionais e as emergentes participativas que
se proliferam no século XXI. O estudioso de mídia norte-americano, Henry Jenkins
(2014) problematiza em sua obra, uma nova relação de forças entre as antigas e novas
mídias. A principal modificação pode ser sintetizada pela liberação do polo da recepção.
Esse contexto levou Henry Jenkins (2014) a propor o conceito de cultura participativa
sinalizando uma nova relação de poder entre as mídias tradicionais e as redes sociais. As
interações são mediadas por máquinas e a forma de expressão multimidiática ao alcance
das mãos dos cidadãos conectados faz com que os enunciados em rede sejam fragmentos
das micro histórias que definem as identidades como construções narrativas. Quando
queremos saber quem é uma pessoa recorremos ao seu “perfil”, olhamos suas fotos, suas
postagens; elementos que promovem um jogo entre a imagem de si desses sujeitos e as

formas como o outro as interpreta, uma vez que entre as interações físicas e as narrativas
nas redes há tanto novas materialidades quanto imaginários.
O uso cada vez mais frequente das tecnologias de inteligência artificial torna o
funcionamento das redes mais complexas, infladas por robôs à serviço de distintas
ideologias políticas, instaurando novas formas de manipulação e controle e também de
interação entre indivíduos e máquinas. Nas redes somos, ao mesmo tempo, produtos e
produtores das grandes corporações transnacionais que controlam com requintes
tecnológicos nossas vidas. Da comercialização dos dados pessoais, aos filtros dos
algoritmos que criam bolhas de teor monológico restritivos, os aspectos obscuros
predominam e apontam para uma apropriação pelo capitalismo do potencial participativo
das redes como resistência.
O reconhecimento desses mecanismos de refinamento do controle não impede,
entretanto, que se vislumbre no movimento da história algumas ações de resistência,
como foram, por exemplo, as manifestações de rua em 2013 no Brasil, agenciadas à
margem da grande mídia. As jornadas de junho foram organizadas pelas conexões em
rede e surpreenderam o jornalismo mainstream, assim como as pessoas que se informam
a partir dele. Mas o que se viu, em seguida, foi a retomada da pauta pela mídia tradicional.
O significante “livre” do movimento por mobilidade urbana – com toda a sua carga
semântica de mobilidade social – foi deslocado para o MBL- Movimento Brasil “livre”,
de teor reacionário baseado na pauta do combate à corrupção. Essas forças que implicam
numa retomada da narrativa por parte da grande mídia sustentaram o golpe políticojurídico- midiático de afastamento da presidenta Dilma Rousseff e a prisão do principal
líder de esquerda do país. Se as jornadas de junho nasceram sob a dinâmica das novas
formas de circulação propiciadas pelas redes, o movimento seguinte demonstrou que as
mesmas estratégias poderiam servir aos setores politicamente conservadores, inclusive
com capacidade econômica e política de ampliá-las.
No funcionamento das redes, a mesma materialidade linguística ganha distintas –
e por vezes opostas- interpretações num jogo de saberes e poderes que refletem as
relações entre a micro e a macro política no Brasil contemporâneo. Essa espécie de
disputa pelos enunciados se faz pelo processo constante de ressignificação das
materialidades linguísticas e não linguísticas circulando de forma ubíqua a partir da

apropriação por diferentes sujeitos que estabelecem nós na rede: formando comunidades
de sentido capazes de provocar mudanças tanto num nível micropolítico quanto
macropolítico.
Assim, parece-nos possível propor um deslocamento metodológico no sentido de
acompanhar as transformações de um dado enunciado na sua circulação, mais do que
analisa-lo a partir da constituição por um sujeito numa dada condição de produção como
era a prática mais comum, tendo consciência, porém, de que os caminhos são infinitos e
se bifurcam em labirintos borgeanos. Os limites temporais ou espaciais desse
monitoramento dependem, em última instância, da pergunta de pesquisa que guia a busca.

O lugar de fala e de interpretação dos discursos em rede
A partir da constatação de que as redes são espaços de transformação dos
enunciados e que a tarefa da análise é, de alguma forma, apreender o movimento desse
jogo mutante, tomemos como exemplo as diferentes interpretações e apropriações que se
dão com o enunciado “lugar de fala”, no atual momento político brasileiro. O recorte das
transformações analisadas se dá considerando as relações entre a ideia de lugar de fala e
a veridicção ética estudada por Foucault (2011) a partir da prática socrática.
O sentido da expressão “lugar de fala” aparece, assim, tanto como elemento
legitimador de quem está “autorizado” a se manifestar sobre determinado assunto quanto
como interdição daqueles que não podem falar porque não possuem a vivência acerca do
tema em questão. Não pretendemos neste artigo um aprofundamento sobre o conceito de
lugar de fala a partir das suas matrizes teóricas, mas, antes, perceber como se dão as
apropriações (PECHEUX, 1998) do enunciado por distintos sujeitos resultando em
diferentes produções de sentido. Para Pêcheux (1988), apropriar-se significa inscrever em
um quadro teórico um conceito que foi formulado em outro domínio de saber, num
processo de ressignificação e reconfiguração. Embora a reflexão de Pêcheux tenha sido
produzida em outro contexto histórico - o da incorporação da heterogeneidade como
constitutiva das formações discursivas em contraposição ao momento de formulação da
teoria nos anos 1960 baseada no primado da homogeneidade - ela nos parece adequada
para descrever uma das principais formas de funcionamento das interações nas redes
interconectadas permeando as relações de poder envolvendo as novas mídias digitais e as

mídias de massa predominantes no século XX e ainda presentes na vida contemporânea.
O que as conexões em rede sugerem são diferentes apropriações das materialidades que
circulam.
O filósofo Pablo Ortellado (2017) observa que a expressão “lugar de fala” nasce
da crítica de representação e da epistemologia dos subordinados, ou seja, da ideia de que
os atores sociais devem falar por si mesmos e de que há diferentes efeitos de verdade a
depender de quem fala.
A constatação desses diferentes efeitos de verdade que variam segundo o lugar
de fala faz com que um discurso crítico sobre a condição subalterna da mulher,
quando enunciado por um homem, entre numa espécie de contradição
performativa – como se ele negasse, na prática, o seu conteúdo (ORTELADO,
2017)

A ideia de lugar de fala é difundida num ambiente globalizado a partir de reflexões
vindas do movimento negro feminista norte-americano e está associada à memória das
políticas identitárias dos anos 1960 - revolução sexual, movimento negro, feminismo,
contracultura. O próprio ambiente que viu surgir a análise do discurso na França é, de
certa forma, influenciado pelos acontecimentos dos anos 1960. Havia, como se sabe, uma
certa ilusão pedagógica no primeiro movimento da análise do discurso dando lugar a uma
revisão conceitual empreendida por Michel Pêcheux (1981), concluindo que não se pode
falar no lugar do outro, ao romper com a ideia de que seria possível ensinar o proletariado
a ler os signos de sua dominação.
Entre a constatação de que os efeitos de verdade variam a depender da posição do
enunciador e a de que, por exemplo, só as mulheres podem falar de sua condição
subalterna há uma diferença que tem alimentado muito do debate digital e das
intolerâncias em torno da ideia de lugar de fala. A filósofa Djamila Ribeiro, umas das
principais divulgadoras do pensamento em torno de “lugar de fala” no Brasil, esclarece,
em entrevista a esse respeito, a necessidade da diferenciação entre um impedimento a
falar no lugar do outro e a legitimidade de dar voz a setores historicamente excluídos do
processo, tais como as mulheres negras e os homossexuais, por exemplo.
O conceito está sendo muito deturpado, sobretudo nas redes sociais em que as
pessoas acham que lugar de fala é “cala a boca que aqui não é seu lugar de fala.
É um conceito criado por feministas negras, sobretudo pela Patrícia Hill

Collins, que, num primeiro momento, significa o quê? Quebrar com a voz
única. Porque o branco se põe como universal, mas branco também precisa se
marcar e entender que ele fala a partir de um lugar. Quem pode falar aqui no
Brasil é o homem branco rico, hétero, que tem dinheiro, e a gente quer quebrar
esse monopólio de lugar de fala. O segundo ponto é entender que o branco
pode e deve falar de racismo, mas ele vai falar a partir de outro lugar, não a
partir do lugar que eu tenho. Eu falo no meu e a gente cria uma multiplicidade
e juntos a gente vai pensar uma sociedade diferente. (Ribeiro, 2017)

Não é difícil encontrarmos nas redes sociais a comprovação da deturpação tal
como descrita por Djamila. Um desses textos apócrifos intitulado “Guia para saber o seu
lugar de fala” a mensagem é direta: “Você sofre racismo, gordofobia, preconceito de
classe, homofobia ou transfobia? Não? Então você não deve (e não pode!) falar sobre
esses assuntos como se tivesse total entendimento, como se compreendesse o que é passar
por essas opressões.1” Assim, é o elemento da vivência que se impõe tanto como
legitimidade do discurso quanto como intolerância com a alteridade.
Cultura participativa, mídia de massa e diferentes lugares de fala
É possível identificar espaços de subjetivação nos ambientes da periferia brasileira
que se dão pela experiência de uma nova relação com a linguagem, sobretudo através da
difusão de coletivos de criação poética. Mc Martina, por exemplo, é integrante de um
coletivo de poesia da favela do alemão no Rio de Janeiro. Os jovens poetas se reúnem em
saraus na periferia da cidade. Herdeiros da tradição de protesto do rap suas criações
abordam o cotidiano de violência na cidade. O discurso dessa nova geração de poetas é
também legitimado pela ideia do lugar de fala.
Nem sempre é fácil ser tão forte. Alemão, zona norte, favela de lá sou cria (..)
Eu sou Martina, me amarro em mandar umas rimas, mas ainda sonho em ser a
primeira universitária da minha família. Ando na contramão, junto com vários
favelados, resistindo. E resistindo através da arte (Martina,2017).

MC Martina se alinha à formação discursiva de correções de injustiças históricas.
“São os pretos que mais morrem, correm, sangram e levam chibatadas. Pretos que estão

1

Disponível em:
https://www.google.com.br/search?q=Guia+para+saber+o+seu+lugar+de+fala&source=lnms&tbm=isch
&sa=X&ved=0ahUKEwi-jdOxx7aAhUQmJAKHQgdByQQ_AUICigB&biw=1366&bih=662#imgrc=IHGnCC1LQdvq6M: Acessado em
06 de maio de 2018

lotando cada vez mais as senzalas do país que tem a maior população carcerária”. A jovem
poeta se posiciona de maneira favorável às políticas de inclusão social: “Quantos (pretos)
você viu passar no vestibular? (. . .) Quantos pretos já te deram aula.”
Por outro lado, é possível se deparar com outros discursos fundados, também a
partir do lugar de fala, tendo o tema do racismo como pano de fundo, mas na perspectiva
de uma formação discursiva oposta. É o caso de um debate entre Fernando Holiday, o
mais jovem vereador de São Paulo, e um jovem ativista de esquerda, realizado nos
estúdios da rádio Jovem Pan em São Paulo. Negro e homossexual, Holiday se posiciona
radicalmente contra as políticas da esquerda de cotas e outros tipos de benefícios
denominados por ele como paternalistas. A sua argumentação se fundamenta também na
origem.
Eu venho da periferia e sei do que você está falando (. . .) E ai quando vem
alguém dizer que essas pessoas tem de ser tratadas com dignidade, com
humanidade e que elas tem sim condições de subir na vida, de alcançar o seu
sucesso de forma independente, vocês dizem que não, que é preciso o estado
ir lá e amamentá-las (HOLIDAY, 2017).

As visões ideológicas opostas de jovens periféricos a partir da matriz de sentido
do lugar de fala acentuam que a expressão não é sinônimo de posição sujeito na tradição
da análise do discurso. Antes, ela ilustra a forma como as diferentes formações discursivas
perpassam experiências de vida oriundas de um mesmo estrato social, a saber o jovem
negro das periferias brasileiras. Enquanto a MC Martina sustenta seu discurso numa
perspectiva histórica da exclusão do negro na sociedade brasileira e utiliza a linguagem
coloquial contemporânea ao se referir a sua etnia como preta e não negra ou afro-descente,
Fernando Holiday silencia sobre os aspectos históricos da desigualdade, não historiciza
sua situação social e identifica no outro – o Partido dos trabalhadores- a origem de um
paternalismo contra o qual busca resistir.
O discurso de Fernando Holiday se fundamenta numa contra identificação
(Pêcheux, 1988), sobretudo, na apropriação do discurso da esquerda para desqualifica-lo
a partir da “legitimidade” de seu lugar de fala. Ao se posicionar contra a política das cotas
raciais e a tutela do estado se identifica com o pressuposto neoliberal da liberdade do
sujeito. Já em Martina vimos uma identificação plena (Pêcheux, 1988) com a formação
discursiva que reconhece o racismo como traço histórico da cultura brasileira e da

vulnerabilidade social. A presença da contra identificação, nesse caso, é quase nula. “É
pobre matando pobre, preto matando preto. A falta da empatia está tão grande que o povo
entrou em desespero” (MARTINA,2017), diz a MC nos seus versos.
Os movimentos micropolíticos das minorias que hoje definem as bandeiras
macropolíticas promovem uma emancipação num nível estético, mas que não encontra
correspondência política, tornando-se, assim, uma espécie de armadilha em que estamos
enredados, tal como observa o sociólogo Antônio Engelke em artigo para a revista piauí.
Se subalternos não progressistas são autômatos da norma conservadora em que
foram socializados, sendo portanto incapazes de pensar com autonomia, é
porque precisam ser trazidos à verdade por um outro esclarecido- como as
feministas radicais (radfems) argumentando que sexo pago é estupro,
lançando-se em campanhas para criminalizar a prática, a fim de salvarem
prostitutas de si próprias. Então ficamos assim: quem não tem o lugar de fala
subalterno não tem o que dizer; e quem tem mas o contradiz, não aprendeu a
pensar (. . .) o dogmatismo dos que pretendem lacrar o debate político, arrisca
a retrair, no interior do próprio campo progressista, o espaço necessário ao
pensamento (ENGELKE 2017, pp 41-42)

A discussão retoma algo da parresia socrática tal como estudada por Foucault
(2011) em suas últimas aulas. O método socrático, consistia, sobretudo, na relação do
logos com as formas de viver. Buscando um exame crítico de si, Sócrates procurava ir
além da veridicção técnica em que a qualidade dos mestres e da obra seria definidora da
ideia de competência. Sócrates buscava a relação entre a parresia e a ética. “É preciso
submeter a vida a uma pedra de toque para separar exatamente o que é bom do que não é
bom no que se faz, no que se vê, no que se é, na maneira de viver.” (Foucault, 2011,
p.127). Quando a vida de quem fala está em conformidade com o discurso, tem-se a
veridicção ética socrática.
Se na sua formulação enquanto pensamento crítico, a ideia de “lugar de fala”
parece buscar restituir a dimensão da veridicção ética, a sua transformação nas redes
interconectadas acaba por acentuar o traço mais superficial: o aspecto pessoal de uma
origem, roubando-lhe a dimensão política. Na dimensão proposta por Foucault na sua
interpretação da veridicção ética socrática teríamos algo como eu falo daquilo que vivo,
daquilo que sei e submeto as competências e conhecimentos ao constante exame de si. “A
maneira como se vive, a maneira como se viveu, é disso que é preciso dar conta”
(FOUCAULT, 2011, P.139). Mas a forma de funcionamento da estratégia do sujeito

digital acaba por reduzir o lugar de fala à uma origem, sem necessariamente a busca dessa
ética de si, ao exame constante de sua vida. Essa diferença está no espaço simbólico que
separa o discurso da MC Martina de Fernando Holiday. Enquanto a primeira busca
constituir o seu lugar de fala a partir do exame ético de si e de suas condições sociais de
existência, o segundo se legitima pela origem para desqualificar o discurso do outro,
servindo como um instrumento da formação discursiva conservadora que toma as redes.
Reflexão final
Pensar as condições de produção dos discursos no contemporâneo é considerar de
um lado as relações entre atores humanos e não humanos e de outro a horizontalidade
participativa que é capaz de provocar agenciamentos imprevisíveis. As pequenas vitórias
do pensamento progressista num nível micro político, tem se contraposto grandes derrotas
macropolíticas graças a uma estratégia de personalização da esfera pública e de
esvaziamento do espaço dialógico que tem capturado também os setores da esquerda.
Entre a nostalgia de uma parresia que já não há e as mais diversas intolerâncias, as
conexões dos fluxos em rede tem servido para manter a hegemonia política neoliberal,
mas isso não se faz sem resistências.
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Resumo:
O presente trabalho tem como objetivo analisar os discursos que circulam por meio de fake news,
enfatizando a fabricação da verdade. Assim, discorreremos sobre o tema, destacando a
importância de se trabalhar as notícias falsas, na sala de aula, no sentido de promover seu
reconhecimento e evitar sua disseminação. O corpus é composto por um exemplo de fake news,
disseminada na rede social Facebook, e pela proposta de redação do vestibular da Universidade
Estadual de Campinas (UNICAMP), de 2018, que traz reflexões sobre o assunto. A análise se dá
à luz das teorias de Foucault (1970; 2008), enfatizando os discursos de verdade e ainda com base
nos comentários de Candiotto (2013). Quanto ao trabalho com os letramentos digitais na sala de
aula, este conceito terá base em Coscarelli (2007) e, aindapara tratar de aspectos que concernem
às bolhas sociais, traremos as reflexões de Ferrari (2018).
Palavras-chave:Discursos de verdade; Fakenews; Ensino.

Considerações Iniciais
No livro 2 da obra Histórias, de Heródoto, historiador grego que viveu entre 484
a.C. e 425. a.C, tem-se um importante relato, trazido pelo autor, sobre uma experiência
no Egito: tratando dos crocodilos, o autor relata que
[...] Todos os pássaros e animais fogem dele, exceto aave do crocodilo, com o
qual está em paz, pois este pássaro faz um serviço ao crocodilo; sempre que o
crocodilo sai da água e depois abre sua boca (e faz isso principalmente para
pegar o vento oeste), a ave do crocodilo entra em sua boca e come
sanguessugas; o crocodilo é agradecido pelo serviço e não mata o pássaro.
(HERODOTO, s/d)1

1Nossa tradução de: [...]All birds and beasts flee from it, except the sandpiper , with which it is at peace
because this bird does the crocodile a service; [5] for whenever the crocodile comes ashore out of the water
and then opens its mouth (and it does this mostly to catch the west wind), the sandpiper goes into its mouth
and eats the leeches; the crocodile is pleased by this service and does the sandpiper no harm. Disponível
em:

A história foi passando de boca em boca, durante os tempos, e foi chegando às
aulas de Ciências no Ensino Fundamental, figurando como um bom exemplo de simbiose,
e perdurou da Grécia Antiga ao século XX. Apenas muito recentemente verificou-se que
a história não passava de uma lenda. Não há provas científicas de que tal interação alguma
vez tenha existido. Temos, portanto, se não a primeira, uma das primeiras fake news que
se tem notícia.
Na Roma Antiga, Procópio, historiador bizantino, também foi famoso por
escrever histórias falsas que abalaram completamente a reputação do imperador
Justiniano, no século VI. No século XVI, Pietro Aretino, jornalista, tinha o hábito de
escrever pequenos poemas, que difamavam os cardeais candidatos ao papado. Os versos
eram grudados numa estátua de um personagem chamado Pasquino, que ficava numa
praça em Roma. Eles ficaram conhecidos como pasquinadas e eram grandes exemplos
de fake news do Renascimento.
Em suma, o fenômeno sempre existiu. Na sociedade contemporânea, com a
inclusão digital em alta, cresce o acesso à informação e cresce também a liberdade de
produzir informação, porém, nem sempre tais conteúdos são verídicos e as consequências
de sua propagação influenciam em questões sociais.Consideramos, portanto, que uma
problemática tão séria não pode deixar de ser analisada e abordada em âmbito escolar.
Neste trabalho, discorreremos sobre o assunto, destacando a importância de se
trabalhar as denominadas fake news, notícias falsas, na sala de aula, no sentido de
promover seu reconhecimento e evitar sua disseminação. Dessa forma, o objetivo desta
pesquisa é analisar os discursos que circulam por meio de fake news, enfatizando a
fabricação da verdade. Buscamos mostrar isso a partir da análise de um exemplo de fake
news disseminada na rede social Facebook e pela proposta de redação do vestibular da
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), de 2018, que trata do tema.
A análise se dá à luz das teorias de Foucault (1970; 2008), enfatizando os discursos
de verdade e ainda com base nos comentários de Candiotto (2013). Quanto ao trabalho
com os letramentos digitais na sala de aula, este terá base em Coscarelli (2007). Para tratar

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.01.0126%3Abook%3D2&force
=y. Acesso em: 24 out. 2018.

de aspectos que concernem às redes sociais e à produção de notícias falsas, traremos as
reflexões de Ferrari (2018), que aborda as transformações e complexidade desse ambiente
digital.
A partir deste trabalho de pesquisa, será apresentada a importância de se trabalhar
essa temática em sala de aula, por meio das tecnologias digitais, e de conscientizar o
discente sobre os discursos que fabricam verdades e que circulam pelas redes sociais.

Discursos de verdade e redes sociais
Os discursos são permeados de construções ideológicas e de sentidos. Segundo
Gregolin (1995, p. 17), podemos entender o discurso como “um dos patamares do
percurso de geração de sentido de um texto, o lugar onde se manifesta o sujeito da
enunciação e onde se pode recuperar as relações entre o texto e o contexto sócio-histórico
que o produziu”. Dessa forma, a sua constituição se dá no âmbito da coletividade e, para
compreender determinados dizeres, é preciso estudar os sujeitos e estabelecer essas
relações.
Na perspectiva de Foucault (2008), é no discurso que se constrói o conhecimento
e se define o sujeito, sendo a produção do discurso um processo ao mesmo tempo
controlado, selecionado, organizado e redistribuído por procedimentos de inclusão e
exclusão (FOUCAULT, 1970). Assim, ao analisá-lo, é preciso observar as posições
ocupadas pelos sujeitos para compreender os lugares socioideológicos assumidos por
eles. Ressaltamos que, ao considerar as condições de produção como aspectos sociais,
ideológicos e históricos, assumimos a proposição de que o discurso não pode ser fixo,
pois, como diz Fernandes (2007), ele está em constante mudança e acompanha as
transformações que se relacionam com a vida humana.
Essas reflexões demonstram que o discurso necessita da linguagem (verbal/não
verbal) para se materializar, mas vai muito além do ato de proferir palavras. Foucault
(1970, p. 10) nos diz que “por mais que o discurso seja aparentemente bem pouca coisa,
as interdições que o atingem revelam logo, rapidamente, sua ligação com o desejo e com
o poder”. O poder se estabelece por meio de mecanismos e de relações que se aplicam no
cotidiano categorizando o indivíduo e marcando-o com a sua própria individualidade e

identidade, impondo uma lei de verdade, que nós e os outros devemos reconhecer.
Segundo Candiotto (2013, p.50):
A investigação de Michel Foucault distancia-se da tese segundo a qual as
verdades científicas são resultantes do desejo (natural) do saber. A hipótese
genealógica é a de que aquilo normalmente denominado como verdade
constitui efeito da vontade (histórica) de verdade observada na articulação
entre estratégias de poder e tecnologias de saber.

Para o filósofo, verdade e poder são conceitos intrínsecos. O poder gera o saber,
o qual se constitui de crenças e conhecimentos que caracterizam a verdade. Sendo assim,
não existe uma única verdade, cada sociedade tem o seu próprio regime de verdade e,
para entendê-la, deve-se olhar para as condições de produção do discurso.
Na sociedade contemporânea, as redes sociais estão em evidência e, muitas vezes,
substituem o papel midiático na veiculação de informações, se tornando responsável por
formar uma ponte entre o leitor e a realidade. Entretanto, há um fator diferencial nessas
redes, influenciadas também por uma mudança de ethos (KNOBEL; LANKSHEAR,
2007) na sociedade, que induz o leitor a tomar aqueles fatos como verdade para si: não é
mais uma instituição especializada em jornalismo que está divulgando a notícia, e sim
uma pessoa que está em seus círculos sociais.
Esse efeito de sentido é produzido pela relação de proximidade que se constrói
virtualmente e, nos movimentos interpretativos, estão também os efeitos identitários. Para
Gregolin (2007, p. 17) “como os sujeitos são sociais, e os sentidos são históricos, os
discursos se confrontam, se digladiam, envolvem-se em batalhas, expressando as lutas
em torno de dispositivos identitários”. Assim, rapidamente notícias são lidas,
interpretadas e “compartilhadas” com tanta velocidade, expressando vontades de verdade
de um grupo em um dado momento histórico. Temos, portanto, as redes sociais como
redes de poder, nas quais se torna difícil, sem um olhar mais crítico, diferenciar o que é
verídico das populares fake news.
Como dito anteriormente, tal fenômeno não é novo, uma vez que há registros de
notícias falsas desde a Grécia Antiga, pelo menos, mas tem se intensificado com o vasto
acesso às redes sociais, nas quais os sujeitos se sentem livres para produzir e reproduzir
discursos. Adiante, faremos a análise discursiva de um exemplo de fake news que circulou
na rede social Facebook e iremos discorrer sobre a abordagem do tema em âmbito escolar.

Fake news: uma análise discursiva
Em fevereiro de 2018, na rede social facebook, um usuário publicou uma
fotografia com a legenda afirmando que o exército brasileiro estaria humilhando crianças
(Cf. Imagem 1). Até o momento em que foi feita a coleta dos dados, a notícia já atingia
1,5 mil curtidas e 13.834 compartilhamentos, além de vários comentários, o que
demonstra um alcance significativo de outros usuários.
Nesse período, o Brasil enfrentava uma crise política após a presidenta Dilma
Rousseff sofrer impeachment e seu vice Michel Temer assumir a presidência. A
população se dividia entre sujeitos que apoiavam o ato e sujeitos que o denominavam de
golpe. Além disso, já no mandato de Michel Temer, problemas com a violência e a falta
de segurança se intensificaram, sendo necessária a atuação das Forças Armadas em vários
estados do país. Esse cenário gerou opiniões controversas e diversos discursos se
produziram nessas condições.
Figura 1 – Exemplo de notícia falsa circulando em uma rede social

Fonte: http://www.facebook.com. Acesso em 17 de fev. de 2018

No discurso em questão, percebemos que o autor da publicação se utiliza da
imagem e da legenda para legitimar a verdade de que a atuação das forças armadas seria
invasiva e, consequentemente, ruim para o país. Ele utiliza as hashtags #VoltaDilma e
#Lula2018, revelando que o seu posicionamento político não condiz com o atual governo.
Em um dos comentários, feito por outro usuário, há um sujeito que toma o fato como
verdade e diz que teme o autoritarismo e a volta da ditadura militar. Ele concorda que tem
que acabar com a falta de segurança, porém “com respeito e limites”, “humilhar crianças
não”. Outro comentário, compartilha do medo da ditadura e demonstra isso a partir da
hashtag #DitaduraMilitarJamais e uma imagem que condena a intervenção militar no Rio
de Janeiro.
Diante da propagação da notícia, buscamos a fonte da fotografia para saber do que
se tratava. Na pesquisa, verificou-se (Cf. imagem 2) que, originalmente, a fotografia, de
autoria da fotojornalista Marcia Foletto, foi publicada em 23 de novembro de 1994, no
jornal “O Globo” com a legenda “Soldados revistam escolares, num dos acessos ao Dona
Maria, para descobrir se alguns deles estão sendo enganados e usados para transportar
drogas”.
Figura 2 – Fotografia original da fotojornalista Marcia Foletto, publicada no jornal “O
Globo”, em 23 de novembro de 1994.

Fonte:
https://acervo.oglobo.globo.com/pagina/edicaododia.do?dia=19941123&edicao=Matutina&caderno=Prim
eiro+Caderno. Acesso em 9 de jun. de 2018

Percebemos, portanto, que a notícia veiculada no Facebook se tratava de uma
fakenews, uma notícia falsa por estar descontextualizada e veiculada com alteração na
data. O sujeito, detentor do saber, articulou técnicas de poder para produzir e enunciar
uma verdade, que é discursivamente moldada. Essa verdade revela o lugar históricosocial em que os sujeitos se encontram, assim como suas formações discursivas.
Independentemente de ser uma imagem propagada fora do seu contexto de produção, não
podemos desconsiderar que é a cena retratada é surpreendente. Assim, sem pretensão de
justificar o ato de divulgar a notícia falsa, buscaremos compreender quais fatores podem
ter motivado essa discursivização.
Fazendo um breve resgate histórico, com base em Napolitano (2014), vemos que
o ingresso dos militares ao poder, em 1964, mudou a história brasileira, pois até 1985 o
Brasil passou por acontecimentos que nos definem até hoje e ainda provocam muito
debate: o golpe, a agitação cultural, as passeatas estudantis de 1968, o milagre econômico,
a guerrilha de esquerda, a repressão e a tortura, a abertura política. Para o autor “quando
o regime acabou, havia já uma memória construída por estes protagonistas e analistas”
(NAPOLITANO, 2014, p.11), logo, é de se esperar que hoje, passados cinquenta e quatro
anos do golpe militar e trinta e três anos do fim da ditadura, que muitas dessas
perspectivas sejam revisitadas pela memória social. Dessa forma, questionamos: pelas
semelhanças das atitudes do governo em vigência com o período ditatorial, seria esse
discurso um reflexo do medo dos sujeitos em ter sua democracia ameaçada?
De modo geral, a identificação de uma notícia falsa nem sempre é um processo
fácil, mas se faz necessário entender que a verdade pode ser construída para atender a um
determinado propósito. No corpus analisado, o sujeito buscou se afirmar diante de uma
situação conflituosa, expressando suas lutas e a vontade de verdade de um grupo em
determinado momento histórico. Partindo disso, buscamos trazer reflexões para o ensino,
considerando que os alunos estão em massa inseridos nessas redes e precisam saber usálas adequadamente.

Reflexões para o ensino
Diante da realidade de que os estudantes estão cada vez mais envolvidos pelo
ambiente digital, é preciso discutir o uso das tecnologias da informação e comunicação

(TIC) no ensino, enfatizando o uso das redes sociais. Qual o papel da escola diante da
propagação de fakenews?
Dialogando com Coscarelli (2007), percebe-se que a internet possibilitou, de
forma mais abrangente, o acesso às informações. Isso significa conhecer um mundo
amplo de possibilidades. Sendo assim, a autora considera importante trabalhar com a
informática como uma aliada do ensino, cultivando novas formas de letramentos, dentre
eles o letramento digital:
A escola precisa encarar seu papel, não mais de apenas transmissora de saber,
mas de ambiente de construção do conhecimento. Os alunos precisam saber
aprender, saber onde encontrar as informações de que precisam e ter autonomia
para lidar com essas informações, avaliando, questionando e aplicando para
aqueles que julgarem úteis e pertinentes. (COSCARELLI, 2007, p. 32).

Nesse sentido, trabalhar com esses processos dentro da cultura digital envolve
também a abordagem das fakenews. Reconhecendo a relevância do assunto, a
Universidade de Campinas (UNICAMP), trouxe no vestibular de 2018 uma proposta de
redação (Cf. Imagem 3) que consistia na compreensão do fenômeno da pós-verdade e sua
relação com as redes sociais, que envolvem diretamente a propagação de notícias falsas.
Vejamos:
Figura 3 – Proposta de Redação do vestibular da UNICAMP, 2018.

Fonte: http://www.comvest.unicamp.br/vest2018/F2/provas/redport.pdf. Acesso em 08 de out. 2018.

A proposta traz como texto base uma charge e uma reportagem para contextualizar
a discussão. Na leitura da charge, percebemos a interdiscursividade com o filósofo René
Descartes, que trouxe esse discurso em sua obra O discurso do método (1637) por duvidar
da verdade de todas as coisas. A crítica se faz ao fenômeno da pós-verdade desencadear
absolutismo nas pessoas, as quais tomam as verdades para si até mesmo diante de fontes
que provem o contrário. Podemos estabelecer uma relação da pós-verdade com a vontade
de verdade dos estudos foucaultianos, nos quais a concepção do que é verdadeiro se
constrói dentro das perspectivas ideológicas e sociais de determinados grupos.
O segundo texto traz uma reportagem que explica o significado da palavra “pósverdade” e a relaciona com as redes sociais. De acordo com o autor, a ascensão do
fenômeno se faz refletir na crescente quantidade de notícias falsas que são espalhadas
diariamente nas redes sociais. Ele ainda diz que os algoritmos utilizados pelo Facebook
induzem à formação de bolhas, nas quais os usuários se isolam com seus semelhantes.

Sobre isso, Ferrari (2018) nos traz a reflexão de que precisamos sair das bolhas.
Nesse caso, sair das bolhas é transitar por grupos divergentes, é consumir informações
daqueles que pensam diferente para não permanecer no círculo vicioso. Fazer isso
fortalece os usuários da rede para que não caiam em fakenews. É preciso que a criticidade
se construa baseada em fatos, pois a propagação de notícias falsas gera consequências.
De forma geral, o que a proposta de redação espera dos alunos é que eles possam
diferenciar e relacionar os conceitos de fakenews e “pós-verdade” com as redes sociais,
sabendo reconhecer suas possíveis consequências. Assim, ressalta o papel da escola na
discussão da temática. O que precisamos fazer é conscientizar os discentes sobre os
discursos que fabricam verdades e orientá-los sobre o uso consciente das redes sociais.

Considerações Finais
As notícias falsas, fakenews, encontraram na internet, principalmente nas redes
sociais, um ambiente propício para sua ampla produção e disseminação. A partir das
teorias da Análise do Discurso (AD) e da análise do corpus, discutimos como a verdade
se constrói nas relações de poder, dependendo de fatores históricos, ideológicos e sociais
para ser definida e como os discursos de verdade se constituem na rede em função de
grupos específicos. Foi apresentada a relevância de se abordar a temática em âmbito
escolar, considerando que os estudantes estão imersos na cultura digital. Assim,
refletimos também sobre as bolhas que se formam nas redes sociais e como sua criação
fortalece a propagação de fakenews. É preciso que os discentes sejam conscientizados de
como certos discursos fabricam verdades e suas possíveis consequências. Dessa forma,
esperamos contribuir com os estudos da AD, sobretudo foucaultiana, assim como abrir
portas para a abordagem do tema em sala aula.
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Resumo:
Buscamos entender, no presente trabalho, alguns discursos mais genéricos que circulam sobre a leitura,
o livro e o leitor na contemporaneidade, uma vez que tal entendimento nos propicia uma compreensão
mais ampla das estruturas sociais e das relações de poder que as fundamentam. Para tanto,
selecionamos como objeto de análise a seção do Blog do Galeno intitulada “Dicas de quem já leu”,
composta no momento de desenvolvimento da pesquisa por 370 dicas de leitura realizadas por
diferentes personalidades midiáticas, como políticos, cantores, atores, etc., que compartilham entre si o
fato de serem social e economicamente bem-sucedidos e /ou por serem famosos. Em nossas análises,
das quais apresentamos duas, pudemos constatar que os discursos presentes nessa seção, ainda que
visem motivar a formação de leitores, se silencia acerca das condições sociais, culturais e materiais
desiguais que envolvem o tema em nossa sociedade e ao longa da história.
Palavras-chave: Blog do Galeno; Leitura; Leitores midiáticos.

Introdução
O ato de ler pode ser relacionado a algo que se faz por prazer, obrigação, necessidade,
que se faz com dificuldade ou muita habilidade, que se faz com finalidades de instrução, de
informação, de entretenimento, tudo dependendo de quem lê, do que se lê, de como se lê e com
que objetivo se lê. Assim, as possibilidades, motivações e habilidades do leitor em se relacionar
com alguns objetos de leitura (não todos e qualquer um) são múltiplas assim como são
limitadas1.
Dado esse aparente paradoxo, segundo o qual o ato de ler é ao mesmo tempo muito
variado e muito peculiar, múltiplo e limitado, geral e individual, pretendemos neste trabalho
desenvolver algumas análises acerca de certos discursos (genéricos) sobre a leitura que
circulam atualmente e que são reforçados, atualizados e vinculados a sujeitos com visibilidade
midiática, funcionando como um “verniz” na constituição da imagem pública desses sujeitos,
a partir do bom exemplo que o ato de ler e o ser leitor são capazes de proporcionar atualmente.
Por essa esteira de pensamento, segundo Chartier (2002, p.70) a “[...] leitura não é
somente uma operação abstrata de intelecção: ela é uso do corpo, inscrição em um espaço,
1

A esse respeito cf. reflexões de POSSENTI, Sírio. A Leitura Errada existe. In: BARZOTTO, Valdir Heitor
(org). Estado de Leitura. Campinas: Mercado de Letras/Associação de Leitura do Brasil, 1999, p. 169 –
178.

relação consigo ou com o outro”. Nesse sentido, a leitura constitui-se ao longo da história, entre
outras coisas, como fonte de poder e domínio de uns sobre outros, funcionando por diversas
vezes como mecanismo de hierarquização e distinção social, como bem discorreu Chartier
(1999) ao tratar da leitura a partir do autor, do texto e do leitor, desde a Idade Média à
contemporaneidade. Sendo assim, hoje, mais do que em outras épocas, a leitura e o “ser leitor”
parecem gozar de uma positividade quase absoluta, contudo não se trata de ler qualquer coisa
e de qualquer modo, mas principalmente a leitura de livros, de grande fôlego e realizadas na
íntegra.
Nessa perspectiva, selecionamos como corpus de análise o Blog do Galeno, mais
especificamente a seção intitulada “Dicas de quem já leu2”, composta no momento da pesquisa
por 370 comentários que se apresentam como dicas de leituras que já foram ou estão sendo
realizadas por pessoas bem sucedidas profissional e financeiramente e/ou que gozam de uma
dada visibilidade nas mídias tradicionais (atores, políticos, cantores, esportistas, intelectuais,
etc.). Assim, busca-se estabelecer, ainda que não de forma direta, uma relação implícita entre o
sucesso (financeiro e profissional) e a leitura, como se esta última fosse um caminho necessário
e natural para se alcançar o primeiro, ao mesmo tempo em que a prática da leitura é vinculada
a sujeitos que, em alguns casos, normalmente, não dispõem no imaginário coletivo do lugar de
leitor, como cantores, modelos e atletas, por exemplo.
A midiatização dessas celebridades como leitoras, que a princípio não são
frequentemente tomadas como tais em nossa sociedade, busca, em alguma medida, chamar os
sujeitos, aos quais se direcionam essas dicas, a despertarem o gosto pela leitura, apresentandoa como uma prática possível, prazerosa e que, em última instância, dependeria exclusivamente
da boa vontade individual. Isso deve ser visto com cuidado para não cairmos no conto do
vigário, em uma falsa meritocracia acerca do tema, encobrindo uma história desigual de acesso
cultural, material e intelectual da leitura e do escrito ao longo do tempo.
Dessa forma, se nos apresenta nas “Dicas de quem já leu” uma grande quantidade de
dicas e de diferentes personalidades, por isso, trata-se de uma comunidade bastante
diversificada e ampla, mas que compartilham entre si a visibilidade midiática, bem como a
similitude do que dizem acerca de certos hábitos e objetos de leitura em suas declarações, como
2

Disponível em <http://www.blogdogaleno.com.br/dicas-de-quem-ja-leu> Acesso realizado em 25 de jan.
2014.

formas de legitimação dessa prática, de seus hábitos e de seus objetos, que vão desde a
valorização do que se disse em função daquele que faz a declaração até a valorização do que se
disse em função do prestígio e alcance de alguns meios técnicos de circulação dos textos.
Sendo assim, nosso interesse é discorrer, ainda que de forma breve, acerca dos discursos
sobre o livro e a leitura remanescentes em nossa sociedade, reforçados tanto por sujeitos leitores
como aqueles considerados não leitores e também pelas mídias. A partir disso, realizamos
alguns questionamentos iniciais que contribuirão para um direcionamento de nossas análises
como: O que se considera como uma boa leitura e um bom leitor? Como a leitura de
determinados textos e os discursos vinculados a eles contribuem na constituição discursiva e
identitária do sujeito, isto é, na sua própria representação como sujeito, que os leem e por vezes
os reproduzem e recomendam a outras pessoas? O que pode e deve ser declarado como livro
lido?
Ao compreendermos melhor a relação entre o leitor e suas práticas de leitura em um
determinado contexto político, social e principalmente cultural, ao levantarmos, como
docentes, os discursos que sustentam essas práticas, podemos atuar de forma mais eficaz e
esclarecida na formação de leitores.
Aqueles que formam leitores – alfabetizadores, professores, bibliotecários –
desempenham um papel político que poderá estar ou não comprometido com a
transformação social, conforme estejam ou não conscientes da força de reprodução
e, ao mesmo tempo, do espaço de contradição presentes nas condições sociais da
leitura, e tenham ou não assumido a luta contra aquela e a ocupação deste como
possibilidade de conscientização e questionamento da realidade em que o leitor se
insere. (SOARES, 2001, p.28)

Sendo assim, cabe-nos como professores e pesquisadores da leitura olhar criticamente
os discursos e as formações discursivas às quais se filiam, pois, apesar da motivação individual
ser bastante relevante na formação de leitores, que pode, inclusive, ocorrer pelo exemplo e
admiração a uma determinada figura pública, isso não nos deve cegar para as condições
materiais, culturais, sociais, políticas e econômicas desiguais da leitura em nossa sociedade.
Uma vez que esse descuido pode incorrer na afirmação generalizada de uma falsa meritocracia
em atingir o sucesso exclusivamente pela dedicação e esforço individual do qual, normalmente,
faz parte a leitura e o ser leitor, desconsiderando toda uma história de lutas de poder, hierarquias
e opressão de uns poucos sobre muitos, a qual não escapa o livro e o seu valor simbólico em
diferentes sociedades e tempos.

“Dicas de leitura” como meio de constituição discursiva do sujeito que indica o que ler
No momento de coleta de nossos dados, o slogan principal do Blog (como se pode ver
na imagem a seguir) era “Por um Brasil que lê mais”,

Figura 5: Principal logo do Blog do Galeno

posto de maneira bastante discreta se comparado ao nome do Blog, o qual se encontra escrito
em letras grandes e centralizado, que é homônimo ao do seu administrador, cuja foto também
se vê centralizada, trajando camisa social e gravata, vestimenta típica de pessoas bem-sucedidas
profissionalmente, acompanhada por óculos e um meio sorriso no rosto. Todos esses recursos
imagéticos corroboram na construção do sujeito, que, em partes, nos remete a imagem do leitor
ocidental, produzida a partir da ascensão da burguesia no final do século XVIII e começo do
XIX, de um sujeito bem vestido, intelectual e de sucesso (Cf. ABREU, 2001), mas neste caso
com um ar mais descontraído e contemporâneo, em que deixa de focar a leitura como atividade
de intelecção e esforço, para afirmá-la como meio de prazer e bem-estar, levando à construção
de um sujeito feliz e realizado, entre outras coisas, pela leitura.
Tudo isso, de início, já contribui no direcionamento do navegador/internauta sobre os
conteúdos que virão a seguir, com vista a promover e reforçar os discursos sobre a positividade
da leitura e sua prática. Dessa maneira, o Blog não só faz emergir certos enunciados, como
também utiliza de toda a sua estrutura e circulação para legitimar os dizeres das celebridades
que neles enunciam o que leem e, em alguma medida, o que deve ser lido, haja vista o fato de
que todos os posts da seção trazem dicas de leituras exclusivamente de livros, no formato
impresso, ainda que tais dicas circulem no meio digital.
Especificamente na seção “Dicas de quem já leu”, é importante notarmos que esses
sujeitos que recomendam o que ler, apesar de não serem estudiosos do tema, isto é, não serem
pesquisadores do assunto, ou pessoas inseridas na academia, se sentem à vontade para opinarem

e sugerirem leituras, pois gozam, em sua maioria, de uma dada popularidade entre um grande
número de pessoas, fãs, que contribuem para que os dizeres desses sujeitos sejam aceitos e
legitimados em certos meios, inserindo-se em uma determinada ordem de verdade, a partir das
mídias pelas quais circulam. Para que tenhamos uma melhor visualização do que são essas
recomendações de leitura, trazemos na sequência duas dicas de leitura.

Figura 6: Dica de leitura de José Serra

Essa dica de leitura a qual destacamos é proposta pelo político Serra, que inicia
afirmando suas condições adversas de acesso a livros, como o fato de “não ter livros em casa”.
Em condições ideais de formação de leitores, espera-se que os pais sejam leitores, funcionando
como leitores modelos aos filhos, o que, consequentemente, faz com que na casa haja livros,
entre outros possíveis objetos de leitura, facilitando o acesso dos mesmos ao indivíduo. Mas o
que se enuncia é a ausência de condições materiais na formação leitora de Serra, que foram
superadas pelo apoio escolar materializado na figura da professora, mas principalmente pelo
seu interesse e força de vontade, ou seja, reforça-se o discurso da responsabilidade individual
do sujeito pela sua formação leitora, vinculando a ideia de que com boa vontade e persistência
qualquer um pode se tornar leitor. Porém, essa ideia silencia uma série de problemáticas sociais,
as quais precisam ser combatidas e que interferem diretamente nesse cenário, como longas
jornadas de trabalho que gera falta de tempo à maioria dos brasileiros, má remuneração, que
impossibilita a aquisição de livros e outros objetos de leitura, conjugado ainda à ausência de
bibliotecas públicas na maioria dos municípios brasileiros.

Para além disso, as duas obras mencionadas são referências consagradas na literatura
(Contos de Natal e Dom Casmurro), tanto brasileira como estrangeira. Contudo, a obra que cita
como marcante em sua vida é “Dom Casmurro”, seguramente uma das obras mais conhecidas
de Machado de Assis, cujos personagens Bentinho e Capitu são figuras frequentes nos
vestibulares e nas aulas de literatura e língua portuguesa. Sendo assim, Dom Casmurro se
integra ao rol daquelas obras consideradas por Bayard (2007), que seriam possíveis de serem
comentadas sem nunca ter lido, porém, a referida dica de leitura não deixa espaços para que
isso seja questionado, justamente pelo seu lugar de dizer, na época, candidato à presidência,
além dos meios de circulação dessa informação e a própria proposta do Blog em motivar a
leitura e a formação de leitores.
Assim sendo, ao enunciar-se como leitor, atestando essa sua condição ao mencionar
fatos específicos de sua vida, bem como obras supostamente já lidas e apreciadas por ele, Serra
vai alinhavando uma certa representação discursiva de si, não só como leitor, mas como um
bom leitor, que lê os clássicos da literatura brasileira e estrangeira, evidenciando seu
conhecimento intelectual que lhe permite codificar, compreender e apreciar uma obra
considerada de grande complexidade e peso literário em nosso país. Além disso, trata-se
também de uma declaração segura, isto é, um livro que merece ser declarado, pois ninguém irá
questionar sua grandiosidade e ainda que isso ocorra o fará com ressalvas, pois existe um
consenso entre os críticos e os intelectuais do país acerca da importância de Dom Casmurro na
constituição e desenvolvimento de nossa identidade literária.
No discurso verbal dessa dica de leitura notamos, ainda, que praticamente não há
referências sobre a obra de Machado de Assis, se dedicando prioritariamente a relatar de forma
genérica a trajetória de Serra na sua formação como leitor e a sua capacidade em lidar com
situações adversas ao superar a sua origem, aparentemente, simples. O discurso que se produz,
contextualizando essa representação que Serra faz de si a outras já declaradas na mídia sobre
seus estudos, é o de que sua formação como leitor teria contribuído favoravelmente na sua
formação política, social, intelectual e até mesmo individual, levando-o a se tornar uma
representação política de destaque no cenário brasileiro.
Outra dica de leitura presente no Blog, bem diferente da anterior, mas semelhante a
tantas outras do site no que se afirma sobre o livro e a leitura, não só por ser quem indica, mas
também em função do livro indicado é o de Livian Aragão (Querido Diário Otário), classificado

como literatura infanto-juvenil e propicio de ser indicado, já que na época Livian Aragão era
ainda uma atriz mirim.

Figura 7: Dica de Leitura de Livian Aragão

É esperado e em certo ponto até desejável que adolescentes leiam livros mais
descontraídos, com uma linguagem mais simples, já que esse processo faz parte da formação
do leitor, isto é, acredita-se e reforçam esse discurso professores, bibliotecários e até mesmo
leigos no assunto, de que a leitura de obras menos densas de conteúdo, vocabulário mais
simples, com uma semântica e uma sintaxe mais suave levariam a leituras de obras mais
complexas e, por vezes, de maior peso literário, a ideia base dessa concepção e questionada por
muitos especialistas do tema é o de que uma leitura puxa a outra. Tanto é que a linguagem
verbal da dica de leitura de Livian Aragão é realizada a partir de uma breve descrição da atriz
mirim e em seguida um pequeno resumo da obra, colocando em evidência a sua linguagem
divertida com vista a destacar o prazer da leitura. Outro recurso para validar a autenticidade
dessa dica e da efetiva realização da leitura é o próprio discurso direto da atriz, coletado da
Folha, inserido no comentário e destacado pelas aspas “Os livros contam o dia a dia de uma
menina de 10 anos, que escreve em um diário com uma linguagem muito divertida. É muito
legal!”. Por fim, há ainda a menção breve, mas muito eficiente e importante em casos como
este de publicidade e visibilidade midiática, destacar a origem familiar da jovem, filha de
Renato Aragão, um famoso comediante brasileiro, que goza de uma posição social, cultural e
financeira vislumbrada por uma pequeníssima parte da população do país, o que coloca sua

filha em condições materiais de acesso a bens culturais bastante privilegiadas em relação aos
demais.
A partir dessas dicas de leitura podemos notar, segundo Foucualt (2014, p. 8) “[...] que
não se pode falar de tudo em qualquer circunstância, que qualquer um, enfim, não pode falar
de qualquer coisa. Tabu do objeto, ritual da circunstância, direito privilegiado ou exclusivo do
sujeito que fala”. A isso se acrescenta o ritual que envolve uma entrevista, as posições
discursivas e o lugar de dizer de cada um dos sujeitos envolvidos nessa situação de fala, em que
o valor simbólico do livro, como status, fonte de conhecimento, sabedoria e intelectualidade,
quando posto como tema central do dizer, em que o sujeito é confrontado diretamente sobre o
que lê, o que gosta ler, qual o seu livro preferido, entre outros, parece não caber espaço ao
silêncio sem que haja uma punição social, pois o silêncio denunciaria o sujeito como um não
leitor dentro daquilo que se considera leitura válida, legitimada e digna de ser declarada.
Observamos assim, que cada uma das dicas de leitura presentes no Blog e todo o seu
processo de seleção e formulação, busca desenvolver uma certa representação de sujeito social
e midiático, daquilo que se deseja representar diante do público, sem que efetivamente seja
possível ou até mesmo necessário que se comprove a efetividade da realização dessas leituras,
uma vez que seus mecanismos de legitimação e verdade se constroem e se materializam a partir
de outras técnicas e recursos, como o lugar de dizer do sujeito, a sua popularidade e o próprio
peso e influência das mídias pelas quais circulam essas informações.
Partindo do cotejamento dessas duas dicas de leitura, podemos perceber que não são
dicas realizadas de maneira fortuita e ao acaso, mas antes trata-se de representações históricas
e culturais que compartilham socialmente de um bom leitor, conscientes daquilo que deve ou
não ser dito, bem como o modo de dizê-lo. Em uma situação hipotética, poderíamos averiguar
isso se invertêssemos essas dicas de leitura e Serra houvesse recomendado “Querido Diário
Otário” e Livian Aragão “Dom Casmurro”, os efeitos de sentido produzidos, bem como a
representação desses sujeitos seriam outras, não seria estranho se Serra tivesse, inclusive, que
fazer alguma ressalva como “Li esse livro para meu neto e ele adorou”, para evitar possíveis
críticas ou mesmo a infantilização do candidato à presidência na época, do contrário, isso
poderia vir a servir, até mesmo, para descredibilizá-lo em relação à sua seriedade e a
importância da função que se propunha a exercer na época.

Leitura não é esse ato solitário; é interação verbal entre indivíduos, e indivíduos
socialmente determinados: o leitor, seu universo, seu lugar na estrutura social, suas
relações com o mundo e com os outros; o autor, seu universo, seu lugar na estrutura
social, suas relações com o mundo e os outros. (SOARES, 2001, p.18)

A leitura assim pensada não é um ato individual ou isolado, bem como o que se enuncia
sobre essa prática, que se dá em um determinado tempo, contexto e sociedade, com base em
uma memória e uma história discursiva. Nesse tom a leitura é constituição e representação da
obra, do autor e do próprio leitor, desse ponto, provavelmente, advém a opção por declarar
como lido um determinado objeto e obra e não outra, pois cada qual possui uma memória
discursiva que é coletiva e individual ao mesmo tempo, a qual, em certa medida, é
compartilhada pelo seu leitor.

Considerações finais
Para além de um ensino e aprendizagem utilitário da leitura, que acaba por produzir e
manter as condições materiais e intelectuais desiguais vigentes em nossa sociedade, ela precisa
ser pensada como forma de participação social crítica do leitor. Por isso buscamos melhor
entendê-la em uma perspectiva discursiva, sobre o que dizem sujeitos midiáticos dos livros
lidos, quais são esses livros e quem são esses leitores, de modo a não negligenciarmos questões
culturais, sociais e materiais que envolvem o tema em sua historicidade.
Destarte, compreender os motivos que levam esses sujeitos a declararem como livro
lido uma determinada obra e não outra, bem como os discursos que se atribuem a essa prática
em sociedade e que são retomados, reafirmados e atualizados por esses famosos, em uma
instância mais ampla apresenta possibilidades para melhor entendermos as hierarquias e as
relações de poder que estruturam o funcionamento social, das quais também faz parte a leitura
e o livro. Frente a isso, nos cabe como docentes promovermos uma formação leitora crítica de
nossos alunos, corroborando na constituição de uma sociedade mais justa e humanitária,
consequentemente, menos violenta. Segundo Soares (2001, p.19),
atribui-se à leitura um valor positivo absoluto: ela traria benefícios óbvios e
indiscutíveis ao indivíduo e à sociedade – forma de lazer e de prazer, de aquisição de
conhecimentos e de enriquecimento cultural, de ampliação das condições de
convívio social e de interação.

Assim sendo, não se trata de forma alguma em negar os benefícios, a importância e a
necessidade da leitura em sociedade, pelo contrário, antes disso o objetivo é reconhecê-los e
buscar meios de democratizá-los, para além de uma ideia superficial, se não ingênua ou mesmo
estratégica por parte de alguns, de que tudo depende e gira em torno exclusivamente da boa
vontade do leitor, na falsa meritocracia do sucesso pelo ato de ler, que em muitas de suas faces,
ao longo de séculos, tem corroborado na produção da miséria intelectual e material de muitos
em benefício de alguns poucos tidos como superiores e, por isso, detentores de poderes que lhes
outorgam, socialmente, o direito de estabelecerem as diretrizes do que é a leitura e quem
pode/deve ou não ser leitor em nossa sociedade.
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Resumo:
Durante a Ditadura Militar brasileira (1964-1985), criou-se no interior de Minas Gerais uma
Instituição que ficou responsável pela atividade de reeducar os índios “delinquentes”. O
Reformatório Agrícola Indígena Krenak. As práticas de violação de direitos dos povos indígenas,
ocorridas no Reformatório Krenak, resultaram na condenação do Brasil pelo Tribunal Russel em
1980. Este trabalho analisa depoimentos prestados por indígenas à CNV, com o objetivo de
descrever/interpretar nas recomendações dessa Comissão da Verdade, políticas que configurem
o exercício da memória e verdade próprio à construção do Estado Democrático de Direito e a
necessária constituição ético-política dos povos indígenas. Do ponto de vista teóricometodológico esta pesquisa insere-se no campo da Análise do Discurso e seus diálogos com a
História.
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Discurso e memória no contexto da CNV
Em uma vertente Foucaultiana, todo discurso se produz considerando a relação do
saber com o poder que tencionam as práticas discursivas de uma dada sociedade. Nesse
sentido, o discurso inscreve em seu fio relações históricas e sociais e as posições sujeitos
que se marcam no confronto discursivo que envolvem sujeitos historicamente situados.
Nessa perspectiva, o discurso é tomado como uma prática social, historicamente
determinada, que constitui os sujeitos e os objetos. (GREGOLIN, 2000).
Considerando a prática do testemunho como um dos mecanismos utilizados pela
CNV, percebemos que este gênero possibilita a inscrição do discurso das vítimas
silenciadas pela ditadura que são convocadas para dizer uma verdade que só pode
aparecer nas condições democráticas que possibilitaram o trabalho da Comissão. É nos
testemunhos da CNV que identificamos os sujeitos enunciativos e, a partir dos relatos
testemunhais dos povos indígenas, percebemos que estas vítimas dos graves crimes da
violação dos direitos humanos trazem à tona uma verdade que até poucos anos era
desconhecida, ou até mesmo silenciada. Sendo assim, os testemunhos da CNV são uma

voz dos povos que foram oprimidos durante décadas e que agora têm uma oportunidade
de contar sua própria história.
Os testemunhos da CNV foram colhidos pelo grupo de estudos indígenas, grupo
este formado pela CNV para a produção de um texto temático sobre o ataque aos direitos
desses povos. Neste trabalho, consideramos as violações praticadas pela ditadura militar,
instaurada no país em 1964. A metodologia utilizada pelo grupo foi a história oral, que
considera a experiência do vivido:
Ao privilegiar a análise dos excluídos, dos marginalizados e das minorias, a
história oral ressaltou a importância de memórias subterrâneas que, como parte
integrante das culturas minoritárias e dominadas, se opõem à "Memória
oficial", no caso a memória nacional. Num primeiro momento, essa abordagem
faz da empatia com os grupos dominados estudados uma regra metodológica e
reabilita a periferia e a marginalidade. (POLLAK,1989, p.4)

É dessa forma que a transformação dos testemunhos em documentação histórica
representa um importante passo via o resgate de uma memória, que de certa maneira
estava silenciada pelo Status Quo. Os povos indígenas são vistos agora como
protagonistas e agentes sociais da história.

Discursos e práticas de violações aos povos indígenas na ditadura militar
Os índios não podem impedir a passagem do progresso [...] dentro de 10 a 20
anos não haverá mais índios no Brasil. (Ministro Rangel Reis, janeiro de 1976
(CNV, 2014, p.245).

É com estas palavras que a autoridade máxima, do Ministério da Agricultura se
referia aos povos indígenas e assinalava o índio como inimigo do desenvolvimento da
nação, um empecilho. Os povos indígenas, estes verdadeiros donos da América, foram e
ainda são perseguidos e dizimados com o aval do Estado. Na colonização do Brasil, Dom
João VI institui a “Guerra Santa1” que produziu uma onda de genocídios em aldeias

1

Nas Terras de Vera Cruz, o conceito de guerra justa será empregado para justificar a captura,
aprisionamento e escravização dos indígenas, sobretudo durante a ocupação da Amazônia desde o séc.XVI
ao XVII. A concepção de guerra justa obedeceu à uma “ideologia expansionista”, os critérios variaram,
assim como variou a legislação – em permanente tensão entre o que ditava a Metrópole e o que era praticado
na América Portuguesa – ora adotando critérios que, desde que modificados, poderiam anular os resultados
de uma missão de resgate anterior.(Cf. DOMINGUES,2000).

indígenas, tudo em troca de suas terras e em nome de Deus. Getúlio Vargas com a sua
política desenvolvimentista denominada de “Macha para o Oeste” possibilitou uma
guerra entre os fazendeiros e os indígenas, conflito que quase apagou da memória os
traços culturais e físicos de algumas etnias indígenas. Na Ditadura Militar a administração
da máquina pública instituiu uma nova política de desenvolvimento arquitetada no “Plano
de Integração Nacional” que intensificou a perseguição aos indígenas, com a finalidade
de construir grandes obras que invadiram propriedades indígenas e cujas ações resultaram
na morte de milhares de indígenas.
O recorte histórico acima é uma breve explanação sobre a perseguição que o
Estado brasileiro fez aos povos indígenas. Neste trabalho analisamos os discursos e as
práticas de violação aos direitos dos povos indígenas na Ditadura Militar (1964-1985).
Essa política de perseguição aos povos indígenas está bem representada neste trecho do
Relatório CNV:
A violência contra índios tutelados era praticada de forma brutal e pública nos
postos e delegacias dos municípios, com o objetivo de humilhar o preso e
também de atingir os demais indígenas da localidade, intimidando tanto os que
presenciavam os fatos, como os que ouviam falar das agressões. Inúmeros
relatos apontam que essa violência do Estado está longe de ser difusa e casual,
pois, com sua aplicação sistemática, molda-se uma cultura de repressão para
subjugar os índios atingidos e silenciar a luta por seus direitos frente à política
desenvolvimentista do Estado brasileiro à época. (CNV, 2014, p. 239).

A política desenvolvimentista propunha a integração dos povos indígenas e
revelou ser persecutória para tais povos. Na citação acima, ver-se que o pensamento do
Estado era extremamente intolerante ao “modo de ser” dos índios, a tal ponto que usaram
por meio da força de seus aparelhos repressores, o regime de aculturação de um povo
oprimido, querendo assim pôr fim a seus traços culturais, submetendo-os a adotarem a
cultura hegemônica, característica que os conquistadores europeus do século XVI
utilizaram bem na colonização.
O relato do ancião Oredeskrenak, colhido pelo grupo de trabalho indígena da CNV
também é significativo das práticas de violação aos direitos dos povos indígenas:
Bater era normal para eles. Se o índio tentava se justificar por alguma acusação,
batiam com cassetete grande, depois jogavam na prisão. Não podiam nem
perguntar por que estavam sendo punidos. Também batiam de chicote.
Algemavam o preso dentro da cadeia e ele não podia falar, argumentar.

Ameaçavam com arma. Os mais antigos contam que quando matavam um
índio, jogavam no rio Doce e diziam pros parentes que tinha ido viajar.
Quando estavam muito debilitados, jogavam no hospital. A gente não sabia se
estavam mesmo no hospital ou se foram massacrados ou morreram de fome,
sede. A gente não via morrer aqui, era quando estavam no hospital. Até a
década de 1980 nosso povo sofreu bastante com os militares. (CNV, 2014, p.
239).

O depoimento de OredesKrenak refere-se ao modo como os indígenas eram
tratados dentro das intermediações do reformatório Krenak. Vale salientar que esse
tratamento não se restringia somente a etnia Krenak, mas sim a várias outras etnias de
todos os postos indígenas.
No contexto do Plano de Integração Nacional do Regime Militar, especialmente
na construção da Rodovia Transamazônica, obra de gigantescas proporções que liga o
Norte ao Nordeste, intensificam-se a agressão aos povos indígenas. Para que as obras
pudessem acontecer teriam que desapropriar certos territórios que estavam no trecho da
rodovia. Nessa ação, um exemplo de violação posto em prática pelo governo militar é a
invasão das terras da etnia dos Parakanã. A FUNAI, em parceria com grupos econômicos,
monta uma estratégia de atração, contato e tentativas de “pacificação. Esse plano, TIRAR
VÍRGULA resultou em cinco transferências compulsórias do povo Parakanã entre 1971
e 1977, além da morte de 118 indígenas, o equivalente a 59% da população original. O
depoimento abaixo é significativo dessa política de ataques a vida dos povos indígenas:
Estou cansado de ser um coveiro de índios. Não pretendo contribuir para o
enriquecimento de grupos econômicos à custa da extinção de culturas
primitivas. (Depoimento de Antônio Cotrim, sertanista da Funai, ao se demitir
(1972). (CNV, 2014, p.223).

Posição do Tribunal Russel sobre o Reformatório
Em 1969 ocupava o ministério do Interior o general Costa Cavalcanti e a
presidência da FUNAI o general Bandeira de Melo, ambos responsáveis pela política
indigenista que o Estado brasileiro vinha adotado desde o tempo do instinto Serviço de
Proteção ao Índio (SPI) em 1967. Esse período marca a política de endurecimento da
ditadura e aprofundamento de práticas de violação. Nessa linha de endurecimento, o
governo resolve criar uma cadeia oficial para povos indígenas. A prisão é construída no
Posto Indígena Guido Marlière (PIGM), hoje denominado Área Indígena Krenak. Sua
localização dá-se mais especificamente na cidade de Resplendor (Minas Gerais). Sobre a

administração da Ajudância Minas-Bahia (AJMB) e sobre liderança do Capitão Pinheiro,
militar ligado à Polícia Militar de Minas Gerais, o Reformatório, que tinha caráter de
prisão indígena, funcionou por quatro anos. No Reformatório, cerca de 121 índios, de 23
etnias diferentes foram presos.
Entretanto, diferente da Guarda Rural Indígena, o reformatório não teve sua
criação publicada em jornais ou vinculadas em uma portaria, nem o início de
seu funcionamento foi transformado num evento público como foi a primeira
formatura dos guardas rurais, com direito a cerimonia e publicidade sobre os
esforços que o novo órgão tutelar realizava em prol dos índios. O
funcionamento do reformatório e a própria recuperação lá executada, passava
pela manutenção do sigilo de suas atividades. O caráter confidencial aparece
em várias recomendações do chefe da AJMB para que os funcionários do Posto
Indígena Guido Marlière mantivessem os índios confinados e os Krenak sem
contato com o restante da população local. (CORRÊA, 2003, p.135).

Um ano depois do AI-52 e dois anos após o arquivamento da Comissão
Parlamentar Inquérito (CPI), de 1967, que produziu o Relatório Figueiredo3 o Estado
brasileiro se viu apto e encorajado a fazer funcionar uma instituição de privação de
liberdade para povos indígenas - O Reformatório Krenak, que não reconhecia os índios
como cidadãos brasileiros. Em muitas das políticas indigenistas, o Estado procurou
formas e medidas de tornar os índios dóceis e aculturados, a fim de se apropriar de suas
terras e das riquezas naturais advindas de seu rico solo.
O pesquisador José Gabriel Silveira Corrêa em seu estudo “A ordem a se
preservar” relata que duas instituições foram responsáveis por administrar a prisão: A
Ajudância Minas-Bahia (AJMB) e a Guarda Rural Indígena (GRIN)4:

2

O Ato institucional número cinco (AI-5) foi um decreto do presidente Arthur da Costa e Silva criado em
1968, tal decreto dava a autorização ao Regime Militar de cassar mandatos políticos, intervir nos estados e
municípios, suspender os direitos políticos, decretar recesso do Congresso Nacional, censurar os meios de
comunicação e divulgação e suspender o Habeas Corpus, foi o mais cruel dos AI´s.
3
O Relatório Figueiredo, encomendado pelo Ministério do Interior no ano de 1967, evidenciou torturas,
maus tratos, prisõesabusivas, apropriação forçada de trabalho indígena e saque de riquezas de territórios
indígenas por funcionários de diversos níveisdo SPI. (Cf. RODRÍGUES; PRADO, 2016).
4
Em 1969, é criada a Guarda Rural Indígena (GRIN), que recruta índios ao longo, sobretudo, do Araguaia
e do Tocantins, além de Minas Gerais, para atuarem como força de polícia nas áreas indígenas. A princípio
festejada, a GRIN foi acusada em um inquérito proveniente da Chefia da Divisão de Segurança e
Informações do Ministério do Interior de arbitrariedades, espancamentos, e abusos de toda a sorte. O
escândalo derrubou o presidente da Funai, mas a GRIN permaneceu ativa, ainda que de forma discreta, até
o final dos anos 1970. (Cf. FREITAS, 2011).

Nestes quase quatros anos de funcionamento do reformatório e do posto
indígena, as instituições que “deveriam” cuidar, respectivamente, da
reeducação dos índios delinquentes e da assistência dos Krenak, estiveram sob
uma única orientação e administração. Isto está claro nos documentos internos
do posto, onde as duas instâncias administrativas tem a única denominação de
Posto Indígena Guido Marlrière/Krenak, que também aparece em jornais, só
que com o nome de Centro de Treinamento e Recuperação Krenak (CRTK).”
(CORRÊA, 2000b, p.129).

A Comissão Nacional da Verdade (Brasil) através de seu texto temático 5
intitulado “Violações de direitos humanos dos povos indígenas” deixa claro em suas
conclusões que ainda não tem respostas para as várias perguntas que indagam sobre o que
aconteceu no Reformatório Krenak, mas com base na documentação reunida reconhece
que o Reformatório assume um caráter de “Campo de concentração” e de “Prisão
domiciliar” e recomenda que o Estado brasileiro anistie não somente a população Krenak,
mas também povos de outras etnias. Incentiva a pesquisadores a aprofundarem suas
investigações sobre o Reformatório, a fim de trazer à tona as várias formas de torturas e
perseguições aos povos indígenas que foram utilizados nas repartições deste órgão.
As práticas de violação aos direitos dos povos indígenas foram denunciadas ao
Tribunal Russel. Esse Tribunal Internacional de Crimes de Guerra foi um tribunal criado
pelos filósofos Bertrand Russell e Jean-Paul Sartre com a finalidade de investigar os
graves crimes cometidos pelo Estado contra o povo. A primeira sessão do Tribunal
ocorreu entre 1966 e 1967, foram abordados os crimes de guerra internacionais mais
especificamente na guerra do Vietnã, tendo inclusive o Tribunal Russell condenado os
EUA pelas atrocidades cometidas. Na segunda sessão do Tribunal a finalidade era reunir
denúncias de crimes cometidos nas ditaduras da América Latina. A IV sessão, ocorrida
na cidade de Roterdã, em 1980, foram julgados os casos WaimiriAtroari, Yanomami,
Nambikwara e Kaingang de Manguerinha, tendo o Brasil sido condenado. (CNV, 2014).
Apresentamos a seguir uma parte da denúncia que foi enviada em documento a
sessão do Tribunal Russell, na qual aparece as práticas de violação aos direitos humanos
ocorridas no Reformatório, cujas gravidades de violências fizeram com que ele fosse
tratado “Campo de Concentração” e “Prisão domiciliar para índios”:
Com relação aos índios, o clima é de terror. Contrariando seus Estatutos e
atentando contra os direitos humanos, a Funai criou uma prisão para os índios
em Crenaque, no município de Governador Valadares, Minas Gerais. Na

gestão de Bandeira de Melo a prisão tem sido muito usada. Segundo palavras
do sertanista Antônio Cotrim Soares, jamais contestadas pela Funai, Crenaque
“é um campo de concentração” para onde são enviados os índios revoltados
com o sistema explorador e opressivo da Funai. A prisão é dirigida por um
oficial da PM de Minas Gerais, comandando um destacamento de seis
soldados. Os índios presos são obrigados a um regime de trabalho forçado de
oito horas diárias. São colocados em prisões celulares, isolados uns dos outros.
E recebem espancamentos e torturas. Cotrim conta o caso do índio Oscar
Guarani, de Mato Grosso, que ao entrar na prisão pesava 90 quilos e de lá saiu
pesando 60, além de apresentar marcas de sevícias no corpo. (CNV, 2014, p.
238).

CNV e políticas de reparação aos povos indígenas
No dia 10 de dezembro de 2014 - Dia Mundial da Comemoração dos Direitos
Humanos – foi entregue o Relatório Final da Comissão Nacional da Verdade à presidente
Dilma Rousseff. Esse ato representou um avanço na luta para se iniciar a reparação
política.
Quanto à reparação aos povos indígenas, a CNV, em seu texto temático número
5, recomenda ao Estado brasileiro 13 medidas de reparação aos povos indígenas. As
propostas são tomadas como sendo uma possibilidade do próprio Estado, enquanto
instituição, reparar estes cidadãos, garantindoa sua integridade física, moral e étnica.
Compreendendo isso, a Comissão da Verdade apresenta 13 recomendações para que o
Estado implemente a reparação política aos povos indígenas: (CNV, 2014, p. 247-248).
Destacam-se nas recomendações da CNV que o Estado brasileiro peça
desculpas aos povos indígenas pelo esbulho de suas terras e pelas demais
graves violações de direitos humanos ocorridas sob sua responsabilidade direta
ou indireta no período investigado por essa Comissão, visando a instauração
de um marco inicial de um processo reparatório amplo e de caráter coletivo a
esses povos. Ainda como ponto fundamental para a reparação, considerou-se
a necessidade do reconhecimento, pelos demais mecanismos e instâncias de
justiça transicional do Estado brasileiro, de que a perseguição aos povos
indígenas visando a colonização de suas terras durante o período investigado
constituiu-se como crime de motivaçãopolítica, por incidir sobre o próprio
modo de ser indígena. A Comissão ainda recomendou aregularização e
desintrusão das terras indígenas como a mais fundamental forma de reparação
coletiva pelas graves violações sofridas pelos povos indígenas no período
investigado pela CNV, sobretudo considerando-se os casos de esbulho e
subtração territorial relatados, assim como o determinado na Constituição de
1988. (CNV, 2014)

Tais recomendações fazem jus ao processo de Justiça de Transiçãoe representa
um marco significativo em torno da reparação política, uma vez que oferece a pauta

política para a consolidação do Estado Democrático de Direito, no que diz respeito às
violações contra os direitos dos povos indígenas.

Considerações
A ideia de Justiça de Transição não é somente uma ideia de uma série de
mecanismos, de políticas públicas e de ações que visam a reparação pelos graves crimes
de violação aos direitos humanos. Ela precisa de ações concretas por parte do Estado para
que a verdade não caia no esquecimento, deixando brechas para que o resquício da
Ditadura Militar volte a pairar sobre a sociedade. A Justiça de Transição deve ser
entendida aqui como a série de mecanismos que envolvem políticas públicas e ações de
reparações como sendo uma prática permanente do Estado para com esses povos,
possibilitando a construção de uma democracia que é o pilar central do Estado de Direito.
Essa tarefa não cabe somente ao Estado, é preciso que haja uma forte
reivindicação social para que a justiça seja feita. No caso dos povos indígenas, estes
devem tomar as recomendações da CNV como uma pauta permanente de reivindicações
pela luta dos seus direitos. O primeiro passo é o Estado assumir sua culpa, pedir perdão e
colocar em pauta políticas de reparação. Assim, as recomendações da CNV devem ser
adotas, configuradas e praticadas como sendo políticas de vida, de preservação da vida e
da valorização dos direitos e da cidadania dos povos indígenas.
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Resumo:
Este estudo faz uma análise discursiva materialista histórica da imagem que a sociedade tem dos
catadores e coletores de resíduos sólidos em relação à profissão deles a partir de dois cartuns
sobre o assunto como também de duas entrevistas de seus representantes. Pretende-se fazer uma
análise comparativa entre essas materialidades, a fim de verificar se as imagens são
convergentes ou divergente . As análises são feitas a partir das noções teóricas das condições de
produção, formações discursivas, ideológicas e imaginárias. Os resultados permitiram constatar
que a sociedade tem preconceito sobre essa profissão. Essa pesquisa faz parte do Projeto de
Pesquisa “Leituras Urbanas e suas materialidades discursivas socioambientais no Norte do
Mato Grosso”, desenvolvido pela Universidade do Estado de Mato Grosso–Campus de Sinop –
Mato Grosso.
Palavras-chave: Análise do Discurso; Imagem da Sociedade; Catadores e Coletores de Resíduos
Sólidos.

Introdução
A contemporaneidade se caracteriza por evoluções no percurso da humanidade
desde o início de sua existência. Desde então, o ser humano vem caminhando em busca
da perfeição e do aprimoramento em todos os sentidos: intelectual, moral, físico e mental.
No entanto, em meio a tantas descobertas, pode-se dizer que o homem ainda não se
libertou do preconceito, um sentimento hostil, que leva as pessoas a terem atitudes
intolerantes, que são reproduzidas, sem que haja maior reflexão sobre o fato.
Dessa forma, o preconceito existe desde épocas antigas e vem se perpetuando até
os dias atuais sob diversas formas: raça, religião, orientação sexual, condição financeira,
social e até mesmo pelas relações de trabalho.
O ponto nodal desse trabalho refere-se à questão das relações de trabalho, que
trata sobre a função exercida pelos catadores e coletores de resíduos sólidos urbanos e de
como esses profissionais sofrem o preconceito da sociedade.

Sendo assim, pretende-se mostrar por meio desse artigo, a imagem que a
sociedade tem desses trabalhadores sob a materialidade de dois cartuns e da entrevista
semiestruturada com cinco catadores e quatro coletores. O artigo faz uma análise
comparativa entre as duas materialidades, sob o viés da linha teórica da Análise do
discurso materialista histórica, trazendo para discussão algumas noções teóricas, tais
como: as formações imaginárias, as condições de produção, as formações discursivas e
ideológicas.
Pelo fato de discutir questões sociais tão presentes no cotidiano, ressaltando a
atitude de intolerância e preconceito da sociedade em relação a esses profissionais,
justifica-se essa pesquisa, no sentido de se alertar para mudanças nas práticas sociais e
educacionais, a fim de se alcançar ações de cidadania responsável, crítica e reflexiva que
possam alterar os rumos do preconceito que é tão antigo em nosso universo.

Os profissionais da sustentabilidade
Há várias nomenclaturas utilizadas para se referir aos profissionais que lidam com
os aspectos da limpeza de um município. No entanto, a própria dificuldade de se encontrar
a denominação adequada a esse profissional, já indica o preconceito, que procura ser
ocultado por meio de nomes que buscam a valorização ao invés da degradação da imagem
desses trabalhadores. Assim, Mário César Ferreira, coordenador do Grupo de Estudos e
Pesquisa em Ergonomia Aplicada ao setor púbico na UnB, denomina o profissional
responsável pela limpeza de “Operário do Meio Ambiente”.
A humilhação e a falta de valorização desses trabalhadores é tão evidente que
Duarte (2018) relata que o psicólogo social Fernando Braga da Costa desenvolveu uma
pesquisa em que se vestiu por oito anos de gari, varrendo as ruas da Universidade de São
Paulo (USP), a fim de comprovar seu trabalho de mestrado, mostrando a “invisibilidade
pública”, em que busca provar que as pessoas enxergam o outro em função da posição
social que ocupa. Assim, se ocupar uma posição de status será visto e reconhecido pelas
pessoas, caso contrário, o profissional se tornará invisível, será um nada no grupo.
Costa (apud DUARTE, 2018, página única) afirma que,
[...] professores da USP que o cumprimentavam no dia a dia não o enxergavam
quando estava trabalhando na limpeza, muitos passavam e até esbarravam nele

e não o reconheciam sob as vestes da invisibilidade. Transitava perturbado
pelos prédios sentindo toda a aflição que acompanhava a função na espera de
um simples bom dia para abrandar sua angústia.

Diante desse e outros fatos constrangedores, é possível dizer que esses
trabalhadores embora tenham um papel fundamental para o bom funcionamento da
comunidade, não são valorizados e se reconhecem no nível mais baixo de estratificação
social. Junto com a baixa autoestima reforçam a imagem negativa dessa profissão, a força
física, a angústia psicológica e a desonra no desempenho de suas atividades.
Santos (2004 apud VASCONCELOS, 2008, p. 408) explica que esses
trabalhadores têm a carteira profissional identificada como garis, uma vez que:
A denominação gari teve origem na cidade do Rio de Janeiro, quando o
empreiteiro Aleixo Gary, em 1876, assinou um contrato para a limpeza da
cidade. [...] A carga horária compreende 5 horas por dia, de segunda a sábado,
percorrendo rotas que variam de 10 a 14 quilômetros de extensão.

Entre os “Operários do Meio Ambiente”, estão em cena também os catadores de
materiais recicláveis que trabalham de forma informal ou em cooperativas e associações.
A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) define os catadores de materiais
reutilizáveis e recicláveis como profissionais que “[...] atuam nas atividades de coleta
seletiva, triagem, classificação, processamento e comercialização dos resíduos
reutilizáveis e recicláveis, contribuindo de forma significativa para a reciclagem.”
(BRASIL, 2018, página única).
Esses trabalhadores podem exercer sua função de forma individual e autônoma,
recolhendo materiais recicláveis e vendendo para receber o valor que contribui para o seu
sustento. No entanto, existem catadores que trabalham de forma coletiva em cooperativas
ou associações que organizam as atividades de forma colaborativa e os lucros são
divididos entre todos os envolvidos.
O fortalecimento da organização produtiva dos catadores em cooperativas e
associações com base nos princípios da autogestão, da economia solidária e do
acesso a oportunidades de trabalho decente representa, portanto, um passo
fundamental para ampliar o leque de atuação desta categoria profissional na
implementação da PNRS, em especial na cadeia produtiva da reciclagem,
traduzindo-se em oportunidades de geração de renda e de negócios, dentre os
quais, a comercialização em rede, a prestação de serviços, a logística reversa e
a verticalização da produção. (BRASIL, 2018, página única).

Assim, percebe-se que avanços fundamentais foram obtidos para que os garis,
catadores e coletores possam trabalhar em melhores condições de trabalho. Por meio da
PNRS, o governo federal vem solidificando a proposta das cooperativas e associações de
catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis, por meio do apoio de diferentes órgãos
que funcionam de forma articulada e integrada, envolvendo os setores econômico, social
e ambiental.

Discussão e resultados
A metodologia utilizada foi de pesquisa bibliográfica, webgráfica e de campo. A
pesquisa bibliográfica e webgráfica estão representadas no referencial teórico utilizado
para fundamentar as afirmações e as análises. A pesquisa de campo é qualitativa e foi
feita por meio de entrevistas semiestruturadas com cinco catadores de recicláveis e quatro
coletores de resíduos sólidos. A seleção dos dois cartuns deu-se de acordo com a temática
abordada, além do site veiculado e os cartunistas.
As análises estão baseadas na linha teórica da Análise do Discurso materialista
histórica. Orlandi (2002, p. 15) explica que na AD “procura-se compreender a língua
fazendo sentido, enquanto trabalho simbólico, parte do trabalho social geral, constitutivo
do homem e da sua história". Assim, foram mobilizadas algumas noções tais como:
condições de produção, formações imaginárias, formações discursivas e formações
ideológicas.
A fim de maior organização, as análises estão organizadas em um cartum, seguido
dos recortes que dialogam sobre ideias similares. Há, dessa forma, a apresentação das
análises dos cartuns alternados com os recortes e suas respectivas análises.

Figura 1 - Cartum 1

Fonte: blogspot recicla Rondonópolis (2018)

As condições de produção do cartum 1 estão instauradas no blog do Movimento
União Cidadã: Recicla Rondonópolis, que tem por objetivo disponibilizar um espaço para
divulgação de projetos e ações voltadas para favorecer a gestão de resíduos sólidos em
Rondonópolis de forma a atender a Política Nacional de Resíduos Sólidos - Lei
12.305/2010. O cartum representa a imagem que a sociedade tem dos profissionais
responsáveis pela gestão do lixo, de acordo com a posição discursiva e ideológica do
cartunista.
O discurso está figurado na fronteira entre trabalhar e não trabalhar, em que
trabalhar o leva à “invisibilidade” e não trabalhar o transforma em “gente”. Então para
ser considerado “gente”, não pode trabalhar, pois só passa a ser visto e reconhecido a
partir do momento em que não exerce sua função, pois a sua falta promove desconforto:
mau cheiro do lixo acumulado, sujeira nas ruas, mosquitos e outros. Ao utilizar a palavra
“invisível”, o cartunista reforça a ideia de que são sujeitos “que não existem”, que não
são notados e quando são, a sociedade não faz questão de considerá-los.
A atitude é reforçada pela sociedade capitalista, em que só se valoriza os sujeitos
que ocupam posições que retêm um capital considerável, merece consideração e respeito,
caso contrário, sujeitos que ocupam posições de pouco privilégio, tendo baixo poder
aquisitivo, não são notados. Essa ideologia instaura-se na hierarquia social das classes
dominantes sobre a classe dos proletários (ALTHUSSER, 1970).
Para Brandão (1997) esse processo ocorre por meio da interpelação ou
assujeitamento do sujeito como sujeito ideológico. A autora explica que a
[...] interpelação ideológica consiste em fazer com que cada indivíduo (sem
que ele tome consciência disso, mas, ao contrário, tenha a impressão de que é
senhor de sua própria vontade) seja levado a ocupar seus lugar em um dos
grupos ou classes de uma determinada formação social. (BRANDÃO, 1997, p.
38).

Além desse fato, outra questão que agrava a imagem desses profissionais está
atrelada ao seu próprio objeto de manuseio. O lixo está relacionado à ideia de sujeira,
falta de higiene, podridão. Esse contexto traz malefícios e riscos à saúde desses
profissionais, pois o descarte inadequado do lixo eletrônico hospitalar, de vidros e outros
podem provocar cortes, doenças, vírus, e outros problemas à saúde que podem ser
irreversíveis.
Os elementos que compõem o cartum são convergentes. Assim, a linguagem
verbal é reforçada pela linguagem visual, pois as imagens que acompanham a escrita estão
reforçando a temática tratada pela escrita. Além disso, a cor foi outro recurso utilizado
pelo cartunista, a fim de chamar a atenção do leitor. Utilizou-se a cor vermelha nas
palavras “invisível” / “trate bem o gari” e azul na palavra “gente” para dar ênfase a essas
palavras que reforçam a ideia de que esse profissional é fundamental e merece o respeito
e valorização da sociedade.
Os recortes apresentados a seguir demonstram que a imagem que os catadores e
os coletores têm da sociedade em relação à profissão deles é convergente à imagem do
cartum 1, em que são pouco valorizados e reconhecidos pela sociedade.
Recorte 1
Catador 5: Alguns não, alguns tiram onda da nossa cara, ficam tirando sarro, outros
falam mal. De dez você tira dois que te apoia.
Recorte 2
Coletor 1: Tem pessoas que tratam a gente bem, mas tem pessoas que são meio ignorantes
que né? Pessoas que não gostam de trabalhar e ficam querendo falar da vida dos outros
né? Mas é assim mesmo.
Não há divergência entre os discursos produzidos pelos recortes 1 ao 2, que
demonstram perceber que não há reconhecimento e valorização da função exercida por
eles. No entanto, quando se deixa de coletar o lixo por um dia, a cidade torna-se um caos,
com mau cheiro, mosquitos, baratas, ratos e a sujeira passa a prevalecer no ambiente.
A falta de valorização figura-se no fato de que, historicamente, essas profissões
são carregadas de memória negativa, por estarem relacionadas ao lixo, que é constituído

de conteúdos que não têm mais valor ou utilidade aos donos do lixo e por isso, desfazem
do material. Sendo assim, aquilo que não tem valor ou serventia é descartado e
desvalorizado e essa ideia se associa aos profissionais que têm que lidar com esse
conteúdo.
Para Ferreira (2013, p. 23),
[...] o lixo sempre representou para a humanidade, tudo que não tem valor e/ou
serventia para um determinado grupo social, trazendo a concepção de que deve
ser posto para fora das residências, indústrias ou estabelecimentos comerciais
para alguém levar”.

Abreu (2001 apud FERREIRA, 2013, p. 23) concebe a mesma ideia ao afirmar
que “o lixo traz a ideia de sujeira, de rejeito, ou mesmo pejorativa, e por isso, gera repulsa
nas pessoas.” É nesse sentido, que os trabalhadores que manuseiam o lixo passam a ser
desconsiderados e tratados com desprezo pela sociedade.
Figura 2 – Cartum 2

Fonte: site Belverede (ética cristã) (2018)

Segue-se as condições de produção do cartum 2. O cartunista é Eliseu Antônio
Gomes e o cartum está veiculado em um site de ética cristã, publicado em 18 de dezembro
de 2017. O site busca levar conceitos de sustentabilidade e meio ambiente na educação
das crianças.
Esse cartum retrata bem como é possível fazer leituras diversas da mesma situação
a partir da formação discursiva e ideológica de cada sujeito. Sendo assim, tem-se duas
mães com seus respectivos filhos na fila do ônibus e na frente deles, há um gari varrendo
a rua e coletando o lixo. Enquanto a primeira mãe aponta para o gari e adverte seu filho

que se não estudar, vai acabar sendo um gari, a segunda mãe entende que quanto mais
consciência e conhecimento se tem, por meio do estudo, melhor será a atitude da filha em
relação a sua reponsabilidade como cidadã, e essa atitude envolverá mais criticidade e
humanidade ao produzir menos lixo, propor condições de vida mais igualitárias, enfim,
ser uma pessoa melhor e não desqualificar as pessoas pela posição que ocupam na
sociedade.
O discurso produzido pela primeira mãe está instaurado no discurso religioso, pois
ser um gari é como se fosse a punição por não estudar. Como se dissesse, “se você não
for um bom menino, vai para o inferno”. Condição: ser bom menino, consequência: ir
para o inferno. Parafraseando temos, “se você não estudar, vai terminar como ele”, ou
seja, a condição é estudar, caso não faça será punido e o castigo será virar gari. Como se
ser gari, fosse a pior coisa do mundo, um castigo para qualquer ser humano.
Os recortes 3, 4 e 5 funcionam a imagem de que, embora pouco valorizados pela
sociedade, esses profissionais têm a imagem de que são importantes, relevantes pelo que
fazem na comunidade.

Recorte 3
Catadora 3: Uns enxergam bem né? Muita gente, a gente é discriminada né? Porque a
gente mexe com muitas pessoas que discriminam a gente. Mas hoje não está mais,
porque hoje eles dependem de nós ... A pessoa fala, você trabalha com reciclagem dona
Maria, eu precisava que a senhora falasse alguma coisa lá, porque eu tenho uma prova
para fazer isso.
Recorte 4
Catador 4: A sociedade enxerga meu trabalho como relevante, dá para relevar e eles
enxergam que a gente trabalha junto.

As sequências discursivas dos recortes 3 e 4 demonstram que os catadores têm a
imagem de que a sociedade tem mudado a forma de enxergar a profissão deles. Passam a
considerá-los como relevantes, porque discutir sobre a sustentabilidade, a reciclagem e
outras formas de ajudar o planeta estão em pauta e eles são agentes transformadores e
ativos nesse processo. Estão em evidência e passam a ser objeto de entrevistas e de

investigação das mais diversas áreas de estudo. Ser reconhecido como agente
transformador, ser detentor de conhecimentos que não são da maioria da população,
torna-o valorizado e eleva a autoestima desses sujeitos, que se reconhecem como origem
do seu dizer. Nas palavras de Orlandi (2002, p. 35) esse processo é ilusórioe se refere ao
esquecimento ideológico, no qual “temos a ilusão de ser a origem do que dizemos quando,
na realidade, retomamos sentidos pré-existentes”.

Recorte 5
Coletor 3: Tem gente que acha que é bom, outros acham ruim né? É assim né?
Já o recorte 5, traz a imagem do coletor 3, que é determinado pela carga que sua
profissão lhe impõe e seu discurso demonstra que alguns o valorizam e outros não. Ideia
convergente com o cartum 3, que se inscreve na imagem de que existem pessoas que não
têm consciência da importância dos lixeiros (1ª mãe) e os menosprezam ao dizer que se
seu filho não estudar, o caminho a seguir será ser gari. Por outro lado, há pessoas que têm
interpretações diferenciadas dos contextos sócio-históricos e compreendem que há
diversas posições a serem ocupadas na sociedade e que os sujeitos a ocupam por serem
constituídos de memórias, formações ideológicas e discursivas que os determinam e
fazem com que aceitem e se submetam ao papel dado a eles pela sociedade capitalista.
No entanto, sabe-se que o mundo está em constante transformação e essa só se dá
pelo funcionamento dos efeitos de sentido que são provocados pelas relações que se
estabelecem com os outros. A interação com o outro, a compreensão do discurso
produzido pelo outro provoca novos sentidos e novas aprendizagens. Assim, o discurso
produzido pela primeira mãe pode ser mudado a partir do discurso da segunda mãe e viceversa. É possível que, a partir dos discursos dos outros, possamos criar novas ideias e
comportamentos frente às situações vivenciadas no dia a dia. Essa reflexão pode provocar
mudanças não só no pensamento, mas nas atitudes das pessoas. É acreditando nessa
perspectiva, que os sujeitos investem na oratória, na propaganda, nas palestras, em que
os discursos produzidos são representações de ideias que são apresentados ao interlocutor
como forma de convencê-los de que estão certos e que o “outro” deve concordar e seguilo.

Efeito de fecho
A interpretação das análises feitas permitiu constatar que há preconceito e
discriminação em relação aos garis, catadores e coletores de lixo. Tanto nos discursos
produzidos pelos profissionais, por meio das entrevistas, como pelos discursos
produzidos pelos cartunistas. Assim, é possível compreender que esses profissionais não
são apoiados, valorizados e reconhecidos frente a posição que ocupam na sociedade.
No entanto, alguns catadores reconhecem uma mudança nesse processo, em que
a imagem que alguns da sociedade têm da profissão deles mudou, no sentido, de que as
discussões sobre a sustentabilidade, cuidados com o meio ambiente, destinação do lixo,
desmatamento e outros estão em evidência no cenário mundial e tem colocado essas
temáticas como prioridade.
É possível ainda destacar que a imagem que a sociedade tem desses profissionais
não está vinculada às pessoas empíricas, mas à memória que essas profissões carregam
no decorrer da história, tratados como mendigos, sem recursos, sem estudo, que precisam
buscar no lixo dos outros, muitas vezes, meios de sobrevivência. Esse conceito contribui
com a imagem que se tem deles, pois pessoas que se submetem a manusear objetos que
simbolicamente não tem valor nenhum, não merecem consideração.
No decorrer dos tempos, essa memória foi se perpetuando e reforçando a imagem
negativa que essas profissões têm carregado historicamente nas sociedades. No entanto,
é preciso alertar que há a necessidade de que haja sujeitos dispostos a assumirem tal
posição e se submeterem a exercer tal função na sociedade, pois são funções
imprescindíveis para o bom funcionamento de todos os setores que compõem uma cidade.
Dessa forma, torna-se necessário que ações que possam transformar a imagem e
a atitude das pessoas em relação a esses profissionais sejam alcançadas, para que a
autoestima e o reconhecimento tão indispensáveis a todos os seres, passem a ser realidade
na existência desses profissionais no contexto social em que vivemos.
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Resumo:
Ancorados na Análise de Discurso de Matriz Francesa (AD), na Teoria Sócio-Histórica do
Letramento e nas Ciências da Educação, apresentamos resultados parciais de pesquisa de
mestrado, que investiga as relações que sujeitos-professores do ensino fundamental I estabelecem
com as Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC). Buscamos analisar as
implicações dessas relações para os fazeres pedagógicos. O corpus foi constituído por
observação de aulas dadas pelos professores no ano de 2015 e por depoimentos de 30 professores
participantes das oficinas do projeto de extensão universitária Ribeirão Cultural, oferecido no
âmbito de uma universidade pública do interior do estado de São Paulo. Os resultados parciais
assinalam que as formações discursivas nas quais os sujeitos-professores se inscrevem são
atravessadas por discursos-outros, como o neoliberal, e assim, reduzem o processo ensinoaprendizagem a uma função técnica.
Palavras-chave: tecnologias digitais de informação e comunicação; professor; análise de
discurso francesa.

Introdução
As Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC), computadores,
notebooks, smartfones e tablets põem à disposição muitos recursos para a educação e,
assim, oferecem possibilidades de construção do conhecimento no processo pedagógico
pelos professores-alfabetizadores. Nessa perspectiva. instauraram-se possibilidades
outras para o trabalho pedagógico.
Buscamos investigar a relação que professoras-alfabetizadoras estabelecem com
as TDIC e as implicações para os seus saberes e fazeres pedagógicos. Neste artigo,
trazemos um recorte da investigação citada, na qual destacamos alguns de seus resultados
e conclusões aos quais chegamos. Optamos por desenvolver o texto em duas seções: na
primeira apresentamos os conceitos do campo teórico ao qual nos filiamos, a Análise de
Discurso de matriz francesa pecheuxtiana, (AD), e em seus principais expoentes

(PÊCHEUX; ORLANDI), na teoria sócio-histórica do Letramento (KLEIMAN;
TFOUNI), nas ciências da educação e, em especial, na área de formação de professores.
Na segunda, trazemos para este artigo, o recorte de nossa investigação, a partir de alguns
de nossos gestos interpretativos. Ao final, as conclusões provisórias, visto que, as
interpretações no campo da AD, não são finitas, e, sim, permitem sempre outros gestos
interpretativos.
Os professores entrevistados discorreram sobre suas relações com as TDIC e,
também, sobre suas práticas pedagógicas escolares. As observações das aulas ministradas
por esses mesmos 30 professores também integraram o nosso corpus.
A partir desse amplo espaço discursivo (MAINGUENEAU, 2005) foram
selecionados recortes e, a partir desses, sequências discursivas de referência (SDR) tais
como pensadas por Courtine (2016).
Para tanto, os professores responderam a perguntas sobre suas relações com as
TDIC e também sobre suas práticas pedagógicas escolares, em particular, com o uso das
TDIC.

Compreendendo o (per)curso teórico metodológico
A AD, disciplina de interpretação, busca compreender o movimento do simbólico
da língua constituído pelo homem e sua história materializado pelo discurso, seu objeto
de análise, no qual se inscrevem as inter-relações do real, do social com o sujeito
histórico. A materialidade linguística, o discurso é a palavra em movimento, e, ao estudálo, pode-se observar o homem falando na sociedade (ORLANDI, 2009). Destarte,
podemos analisar as posições ocupadas pelos sujeitos e as formações discursivas (FD)
nas quais se inscrevem. A ideologia exerce sua função sobre o sujeito, e este, enuncia de
acordo com a posição ideológica que sustenta sob as formações ideológicas (FI), que
agem e fornecem realidades e sentidos universais às FDs. Nas palavras de Pêcheux (2014,
p. 147) “(...) os indivíduos são “interpelados” em sujeitos-falantes (em sujeitos de seu
discurso) pelas formações discursivas que representam “na linguagem” as formações
ideológicas que lhe são correspondentes.”
A língua em funcionamento fornece para a AD o movimento dos sentidos e nesse
entremeio buscamos “compreender como um objeto simbólico produz sentidos, não a

partir de um gesto automático de decodificação, mas como um procedimento que
desvenda a historicidade contida na linguagem, em seus mecanismos imaginários”.
(ASSOLINI, 2003, p. 10)
A perspectiva sócio-histórica do letramento estuda as transformações sóciohistóricas e ideológicas que ocorrem em uma sociedade atravessada pelo uso de um
sistema de escrita. O conceito de letramento é pensado como processo dentro de uma
concepção de práticas sociais que se interpenetram e se influenciam. Por esta razão, os
estudos de Tfouni diferenciam alfabetização de letramento, e, por definição “[...] o
letramento é um processo cuja natureza é sócio-histórica” (TFOUNI, p. 31, 1995), isto
é, vem antes da escrita (alfabetização). Sendo assim, o letramento não se restringe à esfera
do individual como é o caso da alfabetização, considerando a existência e a influência do
código escrito, isto é, o letramento está inserido em um continuun (TFOUNI, 1992). A
pesquisadora entende que em uma sociedade letrada todos os indivíduos estão expostos
direta ou indiretamente à escrita e fazem uso das práticas sociais letradas.
Tendo em vista o argumento acima apresentado, entendemos ser pertinente
questionar: o que estamos desenvolvendo nas escolas, a informação ou e/ou o
conhecimento?
Devido às transformações sócio-históricas podemos falar com (KLEIMAM,
2007), em

múltiplos

letramentos.

Emerge

assim,

o letramento digital na

contemporaneidade. Apesar de ser um conceito em desenvolvimento, compreendemos o
letramento digital como uma modalidade do letramento, atravessado por um sistema de
escrita no/pelo digital na relação com os processos discursivos sócio-históricos e
ideológicos para a produção de sentidos.
Na esteira do letramento enquanto processo, as ciências da educação também
compreendem o trabalho com as TDIC como um processo ao afirmar que as
novas tecnologias da informação não são simplesmente ferramentas a serem
aplicadas, mas processos a serem desenvolvidos. [...] O que caracteriza a atual
revolução tecnológica não é a centralidade de conhecimentos e informação, mas
a aplicação desses conhecimentos e dessa informação para a geração de
conhecimentos e de dispositivos de processamento/ comunicação da informação,
em um ciclo de realimentação cumulativo entre a inovação e seu uso. (Castells,
1999. p. 69) grifos nossos

Para ampliar o debate sobre a informação e o conhecimento nas escolas, Pimenta
(p. 22, 1999) direciona o trabalho pedagógico:
[...] é preciso operar com as informações na direção de, a partir delas, chegar ao
conhecimento, então, parece-nos que a escola (e os professores) tem um grande
trabalho a realizar com as crianças e os jovens, que é proceder à mediação entre
a sociedade da informação e os alunos, no sentido de possibilitar-lhes pelo
desenvolvimento da reflexão adquirirem a sabedoria necessária à permanente
construção do humano.

Nosso (per)curso teórico metodológico subsidia nossa análise discursiva na
direção de investigar como os sujeitos-professores sentem, percebem, lidam com os seus
saberes no entremeio com as TDIC.

Alguns gestos interpretativos: observando o movimento dos sentidos
Recorte 1 – S1
S1: “Eu sei que tenho baixíssimo nível de letramento digital, mas não dou conta de
aprender mais nada. A vida no magistério cansa, eu me sinto muito sobrecarregada, na
realidade, eu sou sobrecarregada, assim como muitas e muitas professoras neste país.
Tinham que dar um curso pra gente, um curso bom, básico, que começasse do zero
mesmo, quero dizer...”.
Iniciamos nossa análise destacando a sequência discursiva de referência (SDR)
não dou conta de aprender mais nada. O sujeito-professor S1 inscreve-se em FDs que o
levam a entender-se como um profissional incapaz de aprender outros e novos saberes e
conhecimentos. Essas FDs remetem a FIs que nos permitem pensar nas condições de
trabalho do professor, que, neste caso, mostra-se sem entusiasmo para aprender e
vivenciar experiências de formação continuada.
A enunciação do sujeito-professor traz indícios que assinalam em seu
interdiscurso que são produzidos efeitos de sentidos do discurso pedagógico autoritário
(DPE), reverberado em sua fala. Frequentemente ouvimos opiniões no senso comum
sobre o professor que “tem que” no âmbito escolar “dar conta” das mais diversas
intercorrências e deveres. Quando ele diz não dou conta de aprender mais nada deixa,
no fio do discurso elementos implícitos por meio da expressão “tem que” e, também, o

quanto lhe afeta negativamente o autoritarismo “em que a reversibilidade tende a zero,
estando o objeto do discurso oculto pelo dizer, havendo um agente exclusivo do discurso
e a polissemia contida. O exagero é a ordem no sentido militar, isto é, o assujeitamento
ao comando.” (ORLANDI, p. 154, 2011)
O analista de discurso, ao dialogar com a prática social, tece hipóteses a partir de
regularidades discursivas deduzidas do corpus. A cada nova ocorrência possibilitam
novos contextos e/ou outros sentidos. O discurso sempre é “objeto de retomada” e,
consequentemente, a memória é reconstruída na enunciação (ACHARD et al., p.17,
1999). Sendo assim, a memória é sempre atualizada e, em muitos casos, causa
desconforto.
Nesse ponto, faz-se necessário lembrar que os elementos enunciativos dos
implícitos regulam e retomam sempre que imersos em uma situação, pois trabalham
“mediando as reformulações que permitem reenquadrá-los no discurso concreto”
(ACHARD et al., p. 14, 1999), como materializado nos recortes eu me sinto muito
sobrecarregada, eu sou sobrecarregada.
Com Tardif (2000) constatamos que aprendemos na escola e fora da escola numa
relação de interdependência contínua. Fora da escola “temos uma forma de relação com
o mundo, com os outros, com o saber, com a linguagem, com o tempo, que é diferente
daquela que se encontra na escola.” (CHARLOT, p. 161, 2013) O saber advêm de muitas
relações, um processo heterogêneo que acontece sob múltiplas formas e nega qualquer
imposição de regras ou técnicas para se estabelecer.
O sujeito-professor mostra-se exaurido e, mesmo estando na dimensão dos
saberes que é inerente à sua profissão, rechaça qualquer possibilidade de um novo saber
e tenta ocupar uma posição passiva frente às TDIC.
No atual contexto sócio-histórico da pós-modernidade, os alunos possuem
expectativas que transcendem à mera transmissão de informações, por parte do sujeitoprofessor. Esse profissional, além de dispor de conhecimentos gerais das Ciências da
Educação, e específicos de sua área de atuação, precisará saber trabalhar com os recursos
tecnológicos, adequando-os às demandas atuais dos sujeitos-estudantes.
Na sequência, chamou-nos atenção a SDR Tinham que dar um curso pra gente,
um curso bom, básico. A expressão Tinham que indicia o DPE autoritário. Esse professor

fica a mercê de FIs que o levam a pressupor que a responsabilidade de sua formação
profissional é de outro sujeito ou instituição. O sujeito-professor S1 remete-se a quem o
emprega e é levado a justificar o seu não-saber técnico pela lógica do mercado. Dardot e
Laval (p. 16, 2016) contribuem e entendem que “com o neoliberalismo o que está em jogo
é nada mais nada menos que a forma de nossa existência, isto é, a forma como somos
levados a nos comportar, a nos relacionar com os outros e com nós mesmos.”
“Nesse sentido, o saber profissional está, de um certo modo, na confluência entre

várias fontes de saberes provenientes da história de vida individual, da sociedade, da
instituição escolar, dos outros atores educativos, dos lugares de formação etc.” (TARDIF,
p. 215, 2000) Entendemos que o saber profissional estando na esfera do social pode tecer
muitos aprendizados, desconsiderando uma única fonte de aquisição. O fato é que o saber
requer a relação com o mundo e com os outros e Charlot (p. 167, 2013) complementa ao
afirmar “a educação é um triplo processo: um processo de humanização, de socialização,
de subjetivação/singularização.”
Capturado pelo discurso pedagógico autoritário e por FIs tecnicistas, o sujeitoprofessor se esquece de que as “práticas técnicas são determinadas no sentido de receber
da exterioridade uma demanda, e são determinantes na medida em que é o conjunto das
possibilidades que elas abrem que torna possível a existência de uma demanda.”
(PÊCHEUX APUD HENRY, p. 20, 2014)
Finalizamos esta seção com Levy contrapondo a toda e qualquer insistência de
efetivação do discurso técnico “[...] é preciso ir mais longe, não ficar preso a um ‘ponto
de vista’ [...] para abrir-se a possíveis metamorfoses sob o efeito do objeto” (p. 11, 1999).

Considerações finais
Os resultados parciais assinalam que as FDs nas quais os sujeitos-professores se

inscrevem são atravessadas por discursos-outros, como o neoliberal, ao reduzir o processo
ensino-aprendizagem a uma função técnica. Tal situação coloca o sujeito-professor em
um estado de tensão: ser técnico ou favorecer a ‘destecnicização’ pelas relações humanas
e naturais que o constituem.

Para favorecer a destecnicização é preciso considerar com Charlot (2005, p. 54)
que o sujeito-professor no processo pedagógico deve oferecer aos sujeitos-alunos
condições
[...] para que construa competências cognitivas, é preciso que estude, que se
engaje em uma atividade intelectual, e que se mobilize intelectualmente. Mas,
para que ele se mobilize é preciso que a situação de aprendizagem tenha
sentido para ele, que possa produzir prazer, responder a um desejo.

Assim, compreendemos que o potencial que as TDIC podem desempenhar no
processo pedagógico está diretamente relacionado ao professor e, consequentemente, na
sua relação com o seu saber. (CHARLOT, 2005, 2013; ASSOLINI, 2017)
A relação com o saber subjaz
[...] mudanças contemporâneas advindas do uso das redes transformaram as
relações com o saber. [...] Em relação à educação, as redes de comunicações
trazem novas e diferenciadas possibilidades para que as pessoas possam se
relacionar com os conhecimentos e aprender.[...] A dinâmica e a infinita
capacidade de estruturação das redes colocam todos os participantes de um
momento educacional em conexão, aprendendo juntos, discutindo em
igualdade de condições, e isso é revolucionário. (KENSKI, 2012, p. 47)

Apesar disso, constatamos que a influência tecnicista pede por ações imediatistas
e faz com que os professores não se entendam como profissionais capazes de lidar com o
que pressupõem como dificuldades. Eles são envolvidos por esse discurso tecnicista e
esquecem-se de que os alunos chegam à escola com algum nível de letramento digital que
pode ajudar a desenvolver práticas pedagógicas que considerem a memória discursiva dos
alunos, o que os levaria, professores e alunos, a se identificarem com sentidos aos quais
se filiam.
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Resumo:
O discurso político é inerentemente multimodal e, cada vez mais, a forma de se fazer campanhas
eleitorais se ressignifica com o advento das redes sociais. A constituição de uma imagem de si –
o ethos – passa a estar intimamente ligada às campanhas que circulam – ou são compartilhadas
– na rede. Considerando o ethos como uma categoria intrinsecamente atada ao discurso político,
ambicionamos alterar o esquema de ethos delineado por Maingueneau, propondo a noção de
ethos semiotizado, uma ramificação necessária para se pensar a questão do verbal e não verbal.
Para dar corpo a tal empreendimento, propomo-nos a analisar a campanha de segundo turno
das eleições presidenciais de 2014 de Dilma Rousseff nos posts em seu perfil oficial do Facebook.
As bases teóricas e metodológicas do trabalho estão ancoradas na Análise do discurso de
orientação francesa, principalmente nos escritos de Maingueneau.
Palavras-chave: Ethos; Discurso Político; Campanhas Eleitorais.

Primeiras palavras
As eleições, de maneira geral, implicam em certa teatralidade, em representação
de papeis por parte dos atores políticos que acarretam na constituição de lugares sociais,
crenças e visões de mundo. Para Barreira (1998), a longa interdição à participação da
mulher nas atividades políticas impôs, por muito tempo, seu distanciamento de tais
práticas. No entanto, ao longo do tempo, as mulheres passaram a ter maior presença nas
atividades públicas, fazendo com que o discurso de interdição à mulher no campo político
fosse progressivamente eliminado. Com a conquista do espaço político, a socióloga
afirma que as mulheres ritualizaram sua entrada, de forma pouco silenciosa, calcadas no
discurso do rompimento de barreiras.
A partir disso, propomo-nos a investigar as imagens de si de Dilma Rousseff
levando em consideração o pertencimento do sujeito feminino na política, mas não nos
limitaremos a isso. Tendo como corpus de análise os posts no Facebook de Dilma
Rousseff, no segundo turno das eleições presidenciais de 2014, buscamos compreender a
constituição do ethos de acolhedora solidariedade da candidata à reeleição.

Sobre a questão do ethos
O conceito de ethos, largamente trabalhado em diferentes campos de saber e, na
Linguística, em distintas correntes teóricas, foi relido e operacionalizado por Dominique
Maingueneau nos domínios da Análise do discurso de orientação francesa.
Hodiernamente, grande parte dos escritos em termos de ethos, em AD, de alguma forma,
utilizam o autor como referência teórica. Ao postular sobre a semântica global que rege
os discursos em Gênese (2008b [1984]), Maingueneau afirma que há certas restrições a
que eles estão submetidos, sendo uma delas o modo de enunciação do sujeito. Embora
não tenha explicitado a questão do ethos, ali está retratado como “uma maneira de ser
através de uma maneira de dizer” (2008b, p. 94). O autor, assim, dá início às reflexões
sobre caráter e corporalidade nos quais se apoia o “tom” do enunciador”: “esse ‘caráter’
é inseparável de uma ‘corporalidade’, isto é, de esquemas que definem uma maneira de
‘habitar’ seu corpo de enunciador e, indiretamente, de enunciatário (2008b, p. 92).
Se, até então, a preocupação do teórico francês era postular os alicerces da noção
e afastá-la dos preceitos retóricos – ligados, sobretudo, a uma persuasão que deveria
despertar emoções no auditório por meio do caráter do orador -, em Análise de textos de
comunicação (2004 [1998]), Maingueneau define o conceito de cenas da enunciação para
ligá-lo ao ethos. Tal definição, trabalhada e retrabalhada ao longo dos anos posteriores,
veio mostrar-se indispensável para uma análise arqueológica1 de suas obras, que interliga,
de maneira indissociável, diversas instâncias. Para o autor, “um texto não é um conjunto
de signos inertes, mas o rastro deixado por um discurso em que a fala é encenada” (2004,
p. 85). “O quadro cênico” do texto, então, seria divido em cena englobante, referente ao
tipo de discurso; e cena genérica, no que diz respeito ao gênero; no entanto não é
diretamente a esse quadro cênico que se confronta o “leitor”, mas às cenografias, que são
ao mesmo tempo “fonte de enunciação do discurso e aquilo que ele engendra” (2004, p.
87), legitimando um enunciado que, por sua vez, legitima sua cenografia.

1

Em tese de doutorado, traçamos um percurso pelas obras de Maingueneau, de 1987 a 2016, para
compreender as leituras e releituras do autor em relação ao conceito de ethos e defender, de certo modo,
que para estudar um conceito trabalhado pelo autor é preciso olhar de maneira arqueológica para seus
escritos.

É preciso ainda sublinhar que os trabalhos que mobilizam a noção de ethos pouco
se importam com os ethé que “resultam da multimodalidade, em particular quando há
combinação de textos e imagens” (MAINGUENEAU, 2016, p. 27). Assim, considerando
as novas textualidades e regimes genéricos da Web, “em uma reflexão sobre o ethos não
pode mais ser ignorada a existência de iconotextos que associam intimamente texto e
imagem, com todos os problemas que levanta a hierarquização dos ethé”
(MAINGUENEAU, 2016, p. 32).

A multimodalidade: a questão do ethos semiotizado
Em se tratando de ethos, é preciso destacar seu caráter multimodal, já que sua
constituição leva em conta elementos de diversas ordens, como tom, vocalidade e
corporalidade. Mais do que isso, a construção do ethos leva em conta não só a dimensão
verbal, mas também a não verbal.
Ancorados em Kress e van Leeuwen (2006), entendemos por textos multimodais
aqueles que conjugam duas ou mais modalidades semióticas em sua composição, como
palavras e imagens. Ao teorizarem sobre a “gramática do design visual”, os autores
defendem a produção de sentidos por parte de estruturas visuais de mesmo modo que
estruturas linguísticas. Assim, da mesma forma que a linguagem produz sentido pelo uso
de diferentes classes de palavras e estruturas, a comunicação visual usa diferentes cores
e estruturação para essa produção de sentidos e, por isso, os autores defendem que os
significados, independentemente de sua dimensão, são sociais. Quando um modo
semiótico assume um papel dominante na comunicação pública, passa a haver a
necessidade de padronização para que se torne um sistema de signos socialmente
reconhecível e acessível aos membros de dada sociedade. Dessa forma, um contrato social
entre os membros da comunidade, firmado pela prática social, reconhece os sinais como
signos, produzindo sentidos.
Assim, “design” deve ser compreendido enquanto recursos semióticos ou seus
usos, em uma combinação de modos semióticos como perspectiva, iluminação, cores,
posicionamento, distanciamento, roupa, olhar. Portanto, o design, a partir da perspectiva
dos autores, emerge de convenções e conhecimentos socialmente construídos. Nas
palavras dos autores, “A linguagem visual não é - apesar das acepções em contrário -

transparente e universalmente entendida; é culturalmente específica.” (KRESS; VAN
LEEUWEN, 2006, p. 4, tradução nossa).
Ainda sobre a questão da multimodalidade do discurso político, é preciso destacar
alguns pontos sobre a questão da fotografia. Para Dagatti e Kratje (2016, p. 93) “a
hegemonia da imagem na cultura eleitoral implica estudar criticamente as peças de
comunicação, distante da celebração do existente tanto como da atitude desconfiada que
apenas consegue corroborar lugares comuns” (tradução nossa). Sobre isso, Barthes, em
Mitologias, afirma que na medida em que a fotografia é “elipse da linguagem e
condensação de todo um ‘inefável’ social”, se privilegia a encenação de uma “maneira de
ser”, de um estatuto social e moral, afinal, o que é exposto pela fotografia eleitoral não
são os projetos, mas as motivações, a posição social. Assim, a fotografia é espelho que
propõe ao eleitor sua própria efígie amplificada, convidado a eleger-se a si próprio.
Portanto, a fotografia eleitoral cria um elo pessoal entre o candidato e o eleitor.
Podemos observar, então, que a “maneira de ser” impressa na fotografia abre um
espaço de adesão para o eleitor. Considerando que, em uma fotografia, o ethos
semiotizado – a imagem de si que emerge do não verbal – do candidato compõe, também,
a cena de enunciação, fazendo com que o interlocutor, por meio de suas próprias
categorias, adira a um mundo éthico ali expressado, vemos que usar tal categoria de
análise para chegar a um estudo aprofundado do ethos discursivo faz-se necessária.
Situamos, então, o caráter intrinsecamente multimodal do ethos. Propomos, assim,
que tal característica embase e sirva de apoio para a categoria de análise que estamos aqui
tecendo: o ethos semiotizado. Sendo este uma dimensão do ethos discursivo, comumente
constituído por ethos mostrado e ethos dito, pensamos que seu caráter multimodal,
geralmente relegado ao mostrado, é muitas vezes visto como um produtor menor de
sentidos. Visamos separar as categorias de análise para que a multimodalidade – tão cara
à comunicação política – tenha seu próprio espaço de análise, levando em consideração
não só gestos e corpo, mas também toda a composição imagética e/ou fotográfica
vinculada à materialidade do discurso. Metodologicamente, o ethos semiotizado mostrase como ferramenta necessária de análise para que o não verbal ganhe espaço próprio,
não sendo um “apoio” de sentido do verbal.

Para isso, preconizamos alterar o esquema proposto por Maingueneau, situando a
nova categoria de análise em relação com o ethos mostrado e com o ethos dito, uma vez
que, sendo o ethos semiotizado da ordem da visualidade, tal noção vem amplificar o olhar
para a multimodalidade discursiva, apresentando metodologia própria para a análise de
materiais diversos. Desse modo, o ethos discursivo levaria em conta os elementos da
ordem do verbal, engendrados pelos ethé dito e mostrado e, além disso, por índices não
verbais que constituem o ethos semiotizado. Ainda é preciso destacar que tal separação é
apenas metodológica, já que a proposta é criar uma categoria; no entanto, como será
possível perceber nas análises, não existem fronteiras do que é da ordem de um e do que
é da ordem de outro – as fronteiras são movediças e as análises um simulacro didático.

Figura 8: Reformulação do esquema de ethos. Elaboração própria.

Em síntese, propomos trazer à cena de enunciação uma ordem de elementos que
a compõem e produzem sentido, pensando, portanto, em toda a estrutura composicional
imagética. A base para a análise de imagens é o corpo do sujeito político que se permite
dar a ver por meio da fotografia. Interessa aqui apreender ainda, portanto, a importância
de um estudo que compreenda o visual da mesma forma que se compreende o linguístico,
afinal, o objeto primeiro deve ser sempre o discursivo, sem esquecer, evidentemente, as
premissas que sustentam a Análise do discurso. Por fim, da perspectiva discursiva, a
análise do não verbal não deve ser apenas ilustração do verbal, sobretudo no meio digital.

O ethos de acolhedora solidariedade

Em 2014, Dilma Rousseff, a primeira presidente mulher do país, disputou a
reeleição ao cargo ao lado de Aécio Neves no segundo turno, corroborando a polaridade
histórica entre PT e PSDB nas eleições presidenciais brasileiras. Com campanha
inflamada e repleta de discussões sobre corrupção e bons feitos anteriores, Dilma disputou
as eleições, com sua popularidade ferida por mobilizações no Brasil inteiro, e venceu.
Para Charaudeau,
O ethos de “solidariedade” faz do político um ser que não somente está atento
às necessidades dos outros, mas que as partilha e se torna responsável por elas.
A solidariedade caracteriza-se pela vontade de estar junto, de não se distinguir
dos outros membros do grupo e, sobretudo, de unir-se a eles a partir do
momento em que se encontrarem ameaçados. (CHARAUDEAU, 2008, p. 163)

O político solidário ao povo é aquele que não pertence a ele e não fala por ele. Ele
tem consciência de suas responsabilidades diante do povo e reafirma saber escutar as
necessidades dele. Com base nisso, pautaremos, didaticamente, a análise do ethos
solidário a partir de duas dimensões: (i) a da relação com as crianças; (ii) a da relação
com o povo em geral.
A campanha da candidata voltou-se, muitas vezes, para o eixo temático que
envolve as crianças. Tratou disso em vários posts, sobretudo no dia das crianças, 12 de
outubro. Em se tratando do político no feminino, em que certos caracteres são
estereotipicamente esperados, a mobilização da questão infantil vem de encontro ao
imaginário social dessa candidata mulher, que tem que representar, de uma só vez, todo
o universo político enquanto tal e, além disso, o universo feminino, que comporta
características singulares.

Figura 2: Post de Dilma Rousseff em 12 de outubro

Na figura 2, vemos Dilma beijando a face sorridente de um menino e, sobre seu
terninho vermelho, lemos o seguinte enunciado atribuído a ela: “A criança já foi o lado
mais frágil da pobreza. Hoje, é a parte mais protegida de uma país mais forte e mais justo”.
Além da constituição do ethos de competência, que opõe o passado, por meio do
verbo “foi” e o presente, por meio do advérbio “hoje”, temos a mobilização de signos
maternos para a caracterização da criança: antes frágil, agora protegida. O ato de proteger
alguém implica em cuidado com aquele que é física ou emocionalmente mais frágil, e que
carece, então, de zelo por parte de alguém. O cuidado em relação à criança integra um
dos aspectos do ethos de solidariedade, pois aquele que se torna responsável pelas
necessidades de um grupo, sobretudo que está em condição de desigualdade em relação
a outros, é considerado solidário a sua causa. No entanto, tal situação de fragilidade e
desigualdade ocorre com um grupo mais específico ainda: o de crianças pobres. Em um
processo de inclusão de grupos minoritários, o ethos solidário cria efeitos de sentido em
torno da exclusão social, buscando identificação por parte daqueles que compõem tal
realidade.
Na fotografia, vemos Dilma de costas para a câmera e de frente para o público que
vê e fotografa o momento em que ela beija, sorrindo, um menino negro que também sorri.
Simbolicamente, não olhar para a câmera e, mais ainda, estar de costas para ela, recria a
cumplicidade de um momento único entre ela e o povo, no qual aquele que está de fora
não entra e não faz parte. O que importa é unicamente o olhar para o povo e sua recíproca,

pouco importando quem olha por trás da lente. Assim, é criado um efeito de cumplicidade
entre ela e seu eleitor/público/interlocutor que atestam sua legitimidade política, mas
também lhe conferem o título de responsável por eles. Como se pode observar em grande
parte de seus posts, que trazem fotografias aforizadas, o povo está sempre,
simbolicamente, de frente para a candidata e a grande maioria veste vermelho ou porta
bandeiras vermelhas. Com isso, o engajamento de seu público lhe é conferido e
legitimado por estar à frente deles, em um governo para eles. Ainda é preciso destacar
que o menino beijado é negro, o que representa, historicamente, a raça com menos
condições econômicas do país, dado o caráter racista da sociedade que a população branca
permitiu perpetuar. Nesta e em muitas figuras, o negro é trazido à cena como um corpo
representativo de um grupo excluído social e economicamente, estampando, em
campanha, uma promessa daquele que o traz.

Figura 3: Post de Dilma Rousseff em 12 de outubro

Em outro post de 12 de outubro, temos o seguinte enunciado atribuído à candidata:
“O futuro é dar oportunidades iguais aos brasileirinhos e brasileirinhas. É o princípio
moral do país”. E acima dele: “Dilma assinou hoje (12) um compromisso para dar ainda
mais prioridade às crianças no orçamento do governo federal. Depois de contratar mais
de 6 mil creches, de reduzir a mortalidade infantil, de retirar 8 milhões de jovens da

miséria e reforçar o programa de vacinação, nossa presidenta assume o desafio de
continuar o trabalho pelo bem dos brasileirinhos”.
Após a breve introdução sobre ações em prol das crianças, enunciado não
atribuído à candidata, o enunciado dela traz para a cena uma parcela muito específica da
população, referenciada pelo

substantivo acrescido

de diminutivo

e plural

“brasileirinhos” e “brasileirinhas” – além da diferenciação de gênero, que passou a figurar
em discursos públicos no Brasil nos últimos anos –. A referência às crianças por meio do
diminutivo de “brasileiros” e “brasileiras” retoma o tom de docilidade já encontrado no
ethos de coragem, pois o uso de diminutivo confere sentidos da ordem da afetividade.
Mais uma vez a premissa de retratar grupos em situação de exclusão é mobilizada quando
o locutor reafirma que serão dadas oportunidades iguais às crianças, pois isso é um
princípio moral do país. Colocando, então, as necessidades infantis – e consequentemente
de seus pais – em igualdade com necessidades de outros grupos, o locutor atribui essa
ação à própria moral que se deve ter em relação ao assunto. As bases do ethos de
solidariedade passam a se consolidar na figura do responsável pelo povo e,
principalmente, pelos grupos minoritários, que se coloca em posição de equidade em
relação a ele, e não em relação vertical.
Na imagem vemos Dilma de mãos dadas a alguém do grupo que lhe cerca – há
uma mulher e várias crianças, todos negros – olhando para alguém que bate uma
fotografia. Mais uma vez, o olhar da candidata não se dirige à câmera, encerrando o
momento em si mesmo. O sorriso de todas as figuras na foto, o não olhar, o encerramento
naquele contexto de recepção em que foi tirada a foto agora aforizada constroem sentidos
em torno da cumplicidade entre ela, o povo, o público infantil, grupos de minoria. Assim
como na figura anterior, o ethos semiotizado é da ordem da proximidade e da
cumplicidade do sujeito com seu eleitorado, tanto imageticamente quanto corporalmente.
No campo do visual, as imagens de si vão sendo constituídas, em sua grande maioria, na
ordem do direcionamento ao público, dando visibilidade a grupos minoritários.

Conclusão
Ao longo de dez anos de estudo em torno da categoria de ethos pudemos colocála à prova de muitas maneiras. No entanto, com a ressignificação de práticas ocorridas na

era da hipermobilidade, metamorfoses foram impostas ao discurso político,
inerentemente multimodal. A partir de sua multimodalidade, estudar o discurso político
passou a ser, necessariamente, estudar a questão do ethos, uma vez que todo discurso está
ligado a uma cena de enunciação que engendra a construção de imagens de si. Interessounos, aqui, desse modo, verificar a produção das imagens de si no discurso da candidata
Dilma Rousseff em sua campanha de segundo turno no Facebook.
Defendemos, portanto, que a complexidade na constituição do ethos discursivo de
Dilma, advinda da relação entre o verbal e não verbal, está ancorada no discurso no
feminino que perpassa as cenas, fazendo com que ao discurso político o feminino esteja
ligado de maneira imanente, seja verbal ou não verbalmente. Justamente por essa
complexidade de um sujeito político feminino, que traz para a cena signos específicos,
além de seu próprio corpo no feminino, o ethos no plano imagético operou a partir de
categorias muito mais diversas e dispersivas. Mas a dispersão também é produção de
sentidos e tentamos, por meio do sintagma “acolhedora solidariedade”, constituir os
efeitos de sentido que engendram toda a fabricação de imagens de si da candidata. A partir
disso, pudemos observar a fabricação de ethos por meio do seu olhar para grupos em
situação de exclusão, verbal e não verbalmente, daquela que luta por certos grupos, mas
também os acolhe com docilidade. Assim, o sintagma “acolhedora solidariedade” tenta
dar conta de efeitos de sentido produzidos também no plano imagético de que o sujeito
político não só se preocupa com grupos específicos, mas o abraça com acolhimento.
Portanto, apesar do caráter excessivamente conciso do artigo, objetivamos dar a
circular o ethos que é produzido por meio do não verbal e que cria sentidos
independentemente, sendo necessário, para uma análise do ethos discursivo, ser levado
em conta enquanto ramificação da categoria assim como o dito e mostrado. As
especificidades do discurso político têm mudado ou alargado e, por isso, é preciso ter em
vista, com certa frequência, que os conceitos devem igualmente acompanhar tais
metamorfoses.
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Resumo:
Este trabalho tem por objetivo apresentar uma análise semântica dos pronunciamentos
inaugurais de Humberto Castello Branco (1964) e de Augusto Pinochet (1973), ambos chefes de
Estado militares cujo dizer instaurou ditaduras no Brasil e no Chile, respectivamente. Nesta
análise, buscamos compreender o funcionamento da construção de certezas no dizer dos
locutores-chefes de Estado acima referidos, observando de que modo tais certezas afetam os
sentidos produzidos sobre a instauração de governos militares no Brasil e no Chile. Para isso,
analisamos os mecanismos linguísticos, enunciativos e discursivos de construção das certezas e
seus efeitos de sentido na enunciação, assumindo que a linguagem serve de base material para a
sua construção. Este estudo está ancorado na Semântica do Acontecimento, que assume uma
posição materialista sobre o funcionamento da linguagem, e dialoga, por essa via, com a Análise
de Discurso de filiação francesa.
Palavras-chave: Dizer Militar; Certezas; Semântica do Acontecimento.

Introdução
Este trabalho1 propõe apresentar uma análise semântica da enunciação de dois
chefes de Estado militares, Humberto de Alencar Castello Branco e Augusto Pinochet, ao
instaurarem, por meio de seus dizeres, ditaduras militares no Brasil e no Chile,
respectivamente. Para isso, nossa análise tomará como corpus o pronunciamento de
Castello Branco2 de 15 de abril de 1964, perante o Congresso Nacional, ao tomar posse
no cargo de presidente da República, e o pronunciamento de Pinochet3 de 11 de outubro
de 1973, ao completar-se um mês da formação da Junta do Governo; ambos, portanto, de
caráter inaugural.

1

O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior - Brasil (CAPES) - Código de Financiamento 001.
2
Fonte: CASTELLO BRANCO, H. Pelo Rádio e através da TV, saudando o povo brasileiro após ter
sido eleito Presidente da República pelo Congresso Nacional. Disponível em:
<http://www.biblioteca.presidencia.gov.br/presidencia/ex-presidentes/castello-branco/discursos/19641/01.pdf/view>. Acesso em: 20 de junho de 2018.
3
PINOCHET, A. A un mes de la constitución de la junta de gobierno (1973). Disponível em:
<http://www.beersandpolitics.com/discursos/augusto-pinochet/a-un-mes-de-la-constitucion-de-la-juntade-gobierno/1000>. Acesso em: 12 jun. 2018.

Nesta análise, observaremos os modos pelos quais Castello Branco e Pinochet,
enquanto locutores-chefe de Estado, significam a instauração do governo militar em seus
respectivos países, a fim de lançar luz para os sentidos produzidos pelo dizer dos dois
chefes de Estado. Nosso objetivo é colocar perguntas sobre os modos de funcionamento
da construção de certezas no dizer militar e os efeitos de sentido que tais certezas
produzem sobre a instauração dos regimes ditatoriais nos referidos países. Para isso,
observaremos seus mecanismos linguísticos, enunciativos e discursivos e seus efeitos de
sentido na enunciação.
Este estudo está ancorado na Semântica do Acontecimento, tal como desenvolvida
por Guimarães (2002), que assume uma posição materialista sobre o funcionamento da
linguagem, e dialoga, por essa via, com a Análise de Discurso de filiação francesa. Para
o semanticista, enunciar é uma prática política, isto é, não-natural, conflitual, dividida, e
o politico, por sua vez, é “o fundamento das relações sociais, no que tem importância
central a linguagem” (GUIMARÃES, 2002, p.16).
A enunciação, tomada aqui como um acontecimento, é constituída pela própria
disputa dos sentidos, uma vez que os falantes são agenciados a dizer de diferentes lugares,
o que modifica as relações de sentido, levando, inevitavelmente, a confrontos. Desse
modo, a tomada da palavra se dá a partir de um litígio permanente, por uma disputa
incessante de lugares e sentidos. Tal embate produz efeito sobre o real, isto é, sobre aquilo
que pede para ser significado e nomeado, assim reconfigurando-o. A partir dessa
perspectiva, buscamos, portanto, compreender os movimentos políticos dos gestos de
afirmação no dizer e em sua inscrição em posições ideológicas presentes na sociedade.
Relação entre certeza, verdade e poder
Em um primeiro olhar para o corpus de análise deste trabalho, a instauração de
governos militares no Brasil e no Chile significa, nos pronunciamentos inaugurais de
Castello Branco e Pinochet, como uma medida necessária para a restauração, o
desenvolvimento e o progresso do país, como um modo de ação fundamental contra a
desordem e deterioração nacional, e como um meio inevitável de sobrevivência do Estado
frente a alegadas ameaças da “extrema-esquerda”. Desse modo, por um efeito de
evidência, a enunciação de ambos chefes de Estado significa e defende o regime como

uma “missão” designada pelo próprio Estado, pelas leis e pelas instituições. Observemos
os recortes abaixo, retirados dos pronunciamentos de ambos chefes militares:

5.

Castello Branco, 1964, grifos nossos:

• “(…) será um Governo firmemente voltado para o futuro, tanto é certo que um
constante sentimento de progresso e aperfeiçoamento constitui a marca e também o
sentido da nossa história política e social”
• “Caminharemos para a frente com a segurança de que o remédio para os malefícios
da extrema-esquerda não será o nascimento de uma direita reacionária”
• “Foi uma Revolução a assegurar o progresso, sem renegar o passado.”

(2) Pinochet, 1973, grifos nossos:
• “Hemos asumido este deber con absoluta responsabilidad y con la certeza de estar
cumpliendo cabalmente con la misión que el Estado nos asigna”
• “no quedó otro camino a las Fuerzas Armadas y Carabineros, sino el poner término a
ese estado de desquiciamiento de todo el orden”
• “Hoy sabemos qué habría ocurrido (...): el marxismo internacional hubiera desatado
la guerra civil”

Destacamos em negrito, nos recortes acima, aquilo que, neste primeiro momento
da pesquisa, chamamos de indicadores da certeza, isto é, afirmações textuais da certeza,
marcadas reiteradamente na materialidade do dizer militar, tanto no pronunciamento
inaugural de Castello Branco, quanto no de Pinochet. Tais indicadores nos mostram a
necessidade das autoridades militares de afirmarem a certeza da/sobre a instauração do
regime militar. Esta certeza, que se produz como efeito de sentido, funciona, no dizer de
Castello Branco e Pinochet, como um argumento que orienta para os sentidos de urgência
da instauração de governos militares.
Analisando os recortes acima, observamos que as certezas no dizer militar se

constroem e se sustentam em verdades que clamam por defesa. Produz-se, assim, como
efeito de sentido do dizer, que é necessário afirmar a instauração do regime militar como
o único meio de defesa às alegadas ameaças da extrema-esquerda e do marxismo. Essas
ameaças significam no dizer militar como algo certo, sabido, previsto, como uma
convicção. Ao mesmo tempo, porém, cabe aqui salientar que o dizer dos militares
Castello Branco e Pinochet silencia que a instauração do governo militar se deu por uma
tomada arbitrária do poder público, em um ato performado autoritariamente que destituiu
governos democráticos tanto no Brasil quanto no Chile.
Sobre isso, trazemos novamente os seguintes enunciados, presentes em (1) e (2):
• Castello Branco (1964): “Caminharemos para a frente com a segurança de que o
remédio para os malefícios da extrema-esquerda não será o nascimento de uma
direita reacionária”
• Pinochet (1973): “Hoy sabemos qué habría ocurrido (...): el marxismo
internacional hubiera desatado la guerra civil”

Embora a ameaça da extrema-esquerda comunista se construa no dizer militar
como uma certeza, observamos, no entanto, nos enunciados acima, que os dizeres de
Castello Branco e Pinochet, por sua estrutura linguística e pelos tempos verbais
empregados (futuro, no português, e condicional, no espanhol), destacados acima em
negrito, apontam para uma certeza que se constrói a partir de um saber projetado sobre
um futuro que não aconteceu, sobre uma suposição, qual seja, a de que a extremaesquerda e o marxismo promoveriam malefícios, danos e estragos tanto ao Brasil quanto
ao Chile.
O “caminhar pra frente” de Castello Branco é um caminhar que produz sentidos
de uma partilha desigual da/na organização política brasileira, excluindo uma suposta
extrema-esquerda (cabe aqui dizer, que não existia) do futuro projetado para o país. Por
sua vez, Pinochet produz um saber sobre um futuro que jamais ocorreu. Em outras
palavras, as certezas que se produzem como efeito de sentido no dizer de Pinochet se
apresentam como um saber evidente e inquestionável, qual seja, de que o “marxismo teria

desatado uma guerra civil”. Um saber, no entanto, impossível de ser comprovado, pois
projetado sobre um futuro que não aconteceu4.
A construção da certeza no dizer militar se dá, portanto, no embate com o absurdo
dos fatos, no embate com a verdade e com o saber, constituindo-se por uma contradição
(PÊCHEUX, 1975): os próprios tempos verbais empregados, isto é, o futuro e o
condicional, apontam para equívocos no funcionamento da certeza, que não se produz
senão como efeito do dizer militar.
A produção da certeza, na enunciação de Castello Branco e de Pinochet, sobre a
instauração da ditadura militar como uma medida necessária, é reforçada no dizer pelo
argumento da lei, da Constituição e do Direito como fontes do saber verdadeiro.
Observemos os recortes abaixo dos pronunciamentos selecionados para o corpus deste
trabalho:

(3) Castello Branco, 1964, grifos nossos:
• “Defenderei e cumprirei com honra e lealdade a Constituição do Brasil.”
• “Serei escravo das leis do País”
• “Meu Governo será o das leis”
• “Vimos, assim, a Nação, de pé, a reivindicar a sua liberdade e a sua vontade que,
afinal, e nos termos previstos pela Constituição, se afirmou através do Congresso,
legítimo representante dos ideais e aspirações do nosso povo.”

(4) Pinochet, 1973, grifos nossos:

4

No caso do Chile, o golpe militar de 1973 depôs o presidente eleito democraticamente, Salvador Allende,
cujo programa de governo assumiu uma linha socialista, nacionalizando bancos e indústrias, em pleno
contexto da Guerra Fria. Consequentemente, o Chile passou a sofrer pressões políticas e bloqueio
econômico dos Estados Unidos da América, o que gerou inflação e crise econômica. Esse cenário serviu de
argumento para os setores dominantes da sociedade chilena justificarem o golpe militar como uma forma
de combate aos “males do comunismo”. Já no Brasil, o governo de João Goulart, que antecedeu ao golpe
militar de 1964, tinha em seu programa a implementação de reformas de base de cunho nacionalista e
intervencionista. Este programa incomodou os setores dominantes e conservadores da sociedade brasileira,
que o interpretaram como um “programa revolucionário comunista”.

• “(…) las Fuerzas Armadas y Carabineros asumieron el Gobierno inspirados en la
noble misión que, como hombres de armas, les dispone la ley”
• “(…) será obligación de las Fuerzas Armadas y Carabineros restablecer la vida
normal del país, sin que aquello signifique quebrantar los sanos principios del respeto
a la ley y a las normas que el Derecho establece.

Na enunciação de Castello Branco e de Pinochet, a instauração do regime militar
é justificada com base nas leis, cujo cumprimento significa tanto como uma promessa,
isto é, um compromisso futuro para com a sociedade civil, quanto como argumento que
autoriza o lugar de gestão do país e de suas instituições pelas Forças Armadas. Tais efeitos
de sentido, que se constroem como certezas no dizer dos chefes militares, apontam
também para as contradições que constituem a instauração das ditaduras militares no
Brasil e no Chile.
O compromisso com as leis estabelecido no dizer entre os militares e a sociedade
civil se constrói como uma promessa, uma garantia, uma certeza projetada para o futuro.
Destacamos aqui, novamente, os efeitos de sentido que o tempo verbal produz no dizer,
abrindo para a possibilidade do equívoco: os verbos conjugados no futuro do presente do
modo indicativo, presentes nos recortes (1), (3) e (4) produzem, na enunciação de Castello
Branco e Pinochet, sentidos de promessa e de comprometimento, fazendo irromper, de
um modo tal, o funcionamento do equívoco no processo de construção das certezas no
dizer: a marca de tempo do futuro constrói a certeza não a partir dos fatos e da verdade
de um estado de coisas, mas a partir do devir, de um vir-a-ser supostamente garantido,
qual seja, o cumprimento futuro das leis e da Constituição, o que evidencia a contradição
constitutiva do dizer militar de Castello Branco e Pinochet: como é possível ter certeza
sobre o devir, sobre uma promessa?
Ao mesmo tempo, sabemos, pela história das repúblicas brasileira e chilena, que
a certeza da promessa de um cumprimento futuro das leis e da Constituição se
estabeleceu, contraditoriamente, com a quebra do pacto social e da democracia. Os
militares, no entanto, em seu dizer, justificam seu lugar institucional como um modo
legítimo de observância da Lei, o que silencia, desse modo, o seu gesto autoritário, e

produz o apagamento do fato de que a instauração de um regime militar, por um golpe de
Estado, violou e suspendeu a Constituição, rompendo com as leis vigentes e com o regime
democrático.

Considerações Finais
A partir de um corpus formado por pronunciamentos dos chefes de Estado
militares Castello Branco e Pinochet, este trabalho teve como intuito colocar questões e
apresentar uma análise inicial sobre o funcionamento das certezas no dizer militar e os
mecanismos linguísticos, enunciativos e discursivos de sua construção, sem qualquer
pretensão de esgotar o tema e suas possibilidades de reflexão.
À guisa de conclusão, destacamos aqui que, sob o efeito ideológico de evidência,
a certeza, na enunciação de Castello Branco e de Pinochet, se produz, como efeito do
dizer, em verdades que não convocam o questionamento porque se confundem com fatos
apresentados como incontestáveis: o aparato legal e as normas estabelecidas pelo Direito
para proteção do Estado em situação de ameaça interna ou externa, a demanda de setores
conservadores e reacionários da sociedade civil, a autoridade dos líderes militares, a
salvação da Pátria e a garantia da sobrevivência do Estado, frente aos “planos” e
“malefícios” da “extrema-esquerda”.
Os locutores-chefe de Estado (GUIMARÃES, 2002), Castello Branco e Pinochet,
constroem seu dizer a partir de um lugar enunciado como institucional, previsto em Lei e
apoiado pelas Forças Armadas, produzindo como efeito de sentido que a instauração do
regime militar se constrói na relação com a verdade: tanto a verdade de uma iminente
ameaça comunista, quanto a verdade do saber jurídico e legal.
Do nosso lugar de análise, assumimos, no entanto, a posição de que a verdade,
enquanto construção do dizer, não é homogênea; ao contrário, dissimula as contradições
constitutivas do processo de significação (ZOPPI FONTANA, 2003). Desse modo,
compreendemos que, no dizer dos chefes de Estado, a verdade do regime militar se produz
na quebra e no rompimento com o verdadeiro da democracia e do pacto social. Nesse
sentido, o “verdadeiro” (FOUCAULT, 1970) das ditaduras militares se constitui a partir
de um golpe - não-dito, silenciado - que rompe com o sistema de verdades da democracia
e que, deste modo, impõe o seu próprio sistema de verdades, apresentado como uma

certeza de salvação, de progresso e de combate às ameaças de uma extrema-esquerda
(imaginária e fantasmagórica - que parece retornar agora nas eleições de 2018 no Brasil).
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A CONSTITUIÇÃO DO SUJEITO-ADOLESCENTE E(M)
SENTIDOS DE VIOLÊNCIA
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Resumo:
Com base nos postulados teórico-metodológicos da Análise de Discurso Pecheuxtiana, esta
pesquisa de doutoramento está se alinhavando, ainda em fase inicial, com o objetivo de analisar
os sentidos produzidos por sujeitos-adolescentes, que cursam o oitavo ano do Ensino
Fundamental, ao discursivizarem sobre violência, principalmente, bullying, para sujeitos-alunos
que cursam os anos escolares anteriores, especificamente, o sexto ano. Participarão da pesquisa
três turmas de alunos do Ensino Fundamental de uma escola pública da região de Ribeirão Preto
– SP, especificamente alunos dos 6º, 7º e 8 anos. Pelo viés da Literatura, o sujeito-adolescente
poderá trabalhar o sentimento de pertencimento e da construção da identidade em presença do
outro, discorrendo sobre os conflitos sociais que a sociedade vem protagonizando. O objetivo
sustenta-se na mudança de foco em relação à produção discursiva.
Palavras-chave: Sujeito-adolescente; Identidade; Violência.

O sujeito-adolescente marcado na/pela ressignificação ideológica
O conceito de adolescência é recente na história do sujeito, uma fase da vida
biológica e emocional que nem sempre se constituiu como objeto de estudo a ser
pesquisado e protegido. Um período de transição que de acordo com Coutinho (2007) “o
conceito de adolescência só foi criado pela cultura ocidental no final do século XIX,
motivado pela ética individualista romântica”. A mesma autora considera e cita que:
A construção social da adolescência na família moderna é fruto de uma série
de transformações socioeconômicas que a civilização ocidental sofreu ao longo
dos séculos XVIII e XIX, que marcaram a chegada do ideal individualista. O
romantismo e a modernidade ajudaram a disseminar o individualismo e
propiciaram o surgimento do entendimento atual da adolescência, no sentido
de que cada sujeito é livre para construir uma trajetória singular. (COUTINHO,
2007).

Por estes sentidos, esta escrita está se alinhavando a partir de uma pesquisa de
doutoramento que desenvolvida, também, para pensar a posição sujeito-adolescente como
constituinte de anulação e de aceitação da própria identidade, a qual nem sempre teve o
caráter natural na história do sujeito, mas nesta atual conjuntura se faz necessário,
considerando a constituição do sujeito-adolescente e (em) sentidos de violência.

Coutinho (2010) acrescenta que “A adolescência hoje é marcada por desafios na
construção de projetos futuros, pela busca por novas maneiras de se relacionar.” De fato
nos leva a compreender como nos aponta Pêcheux (2009), em Estrutura e Acontecimento,
o sujeito discursivo é o sujeito constitutivo da subjetividade e da ressignificação da
ideologia, na e da linguagem e, por isso discorremos em como os sujeitos-adolescentes
estão sendo discursivizados pelo outro, o sujeito-adulto na sociedade com o qual se
relaciona.
Na perspectiva dos estudos que vem se desenvolvendo, Marchi (2010, p.395)
entende o processo da infância como algo que não se fecha e, assim, pensamos nesse
processo que perpassará a constituição de socialização do adolescente.
“[…] não se pode tomar a socialização apenas em seu sentido clássico (na
esteira durkheimiana) e sim, numa perspectiva interacionista que considera a
socialização um processo contínuo.”

Os conceitos estudados por Orlandi (2001) apontam que a subjetividade se instala
no discurso para abarcarmos como a língua acontece no homem, e estruturada no
acontecimento do discurso marcado pela historicidade. Em presença dessas
considerações, os pilares de sustentação da Análise do Discurso Pecheuxtiana, a qual se
fundamenta esta escrita, enfatizam a necessidade de abrangência no que tange a
Linguística, ou seja, a não transparência da língua, o deslocamento na língua em relação
à história, e, sobretudo nos leva a mobilizar sentidos para com as novas configurações de
sujeitos-adolescentes e como a própria identidade, a qual é marcada, sinalizada pelo
sujeito-adulto.
Por outro lado, sendo constitutivo simultaneamente, o inconsciente, que traz como
sujeito aquele que é cindido, heterogêneo e sempre incompleto e que, portanto, complexo
em seu discurso, o sujeito-adolescente que fala a partir do e no lugar discursivo das falhas
e dos lapsos, e que, por isso muda o lugar de sujeito, muda a sua ocupação, mas será que
pode ocupar? Ou o outro sujeito-adulto é quem ocupa por ele no discurso que o tenta
endireitar, já que o sujeito-adolescente é o sujeito discursivizado, a partir da lógica do
erro que precisa se recompor.
Para que o sujeito-adolescente possa se posicionar no processo da construção do
próprio eu, de reconhecer-se como sujeito no âmbito social é inegavelmente que o mesmo

busque no diferente e reaja com mais facilidade aos sentidos que os afetam, e, em virtude
desse conflito, buscam respostas para firmar uma identidade que lhes faça bem. Com
efeito, mudam o corte e a coloração dos cabelos, escolhem o jeans lavado e rasgado, a
saia mais curta ou longa demais, os uniformes escolares customizados, vestem-se fora
dos padrões convencionais da sociedade.
O espaço escolar que os coloca a reconhecê-los, a conviver e, muitas vezes, a
sobreviver a tamanha diversidade provoca a grande dificuldade em relacionar-se com o
outro e de estabelecer-se uma conduta pouco discutida dentro das instituições de ensino,
denominada limite. Qual limite? Quem o estabelece? Os pais, a direção, os grupos de
adolescentes, a sociedade? E os sujeitos-alunos, adolescentes que ocupam o espaço e
constituem-se nele? Como contemplam essas questões? Ou não contemplam? São
envolvidos no silêncio da não aceitação? E o que esse silêncio é capaz de dizer? Ele diz?
Essas indagações emergem de um mar de ações, brincadeiras, namoros, problemas
familiares, discussões em filas de entrada ou saída, portões de escola, atividades de
quadra, enfim, com muitos conflitos. Mas a escola, durante muito tempo, foi “constituída
com o intuito de ‘reformar’ os cidadãos para que as ‘enfermidades’ morais deixassem de
ser um obstáculo no caminho do progresso” (SANTOS; SANT’ANA, 2016, p. 250).
Nem tudo que sentimos ou fazemos deve ser imposto, mas quando se trata de
adolescente a sociedade, os pais, a escola sempre querem impor, impor e impor sem
respeitar a subjetividade colocando-os em formas presas e no processo de humanização
não respeitando quaisquer sentimentos.
Acreditamos, pois, que o conflito, o debate e as discussões sobre assuntos
relacionados à construção de conceitos legitimados socialmente são pouco
discursivizados, não somente na escola, mas em outras agências como a família, a igreja,
as comunidades, porque os conceitos como o medo e a raiva não foram construídos
solidamente para serem discutidos por adultos, confiando nas frustações como elemento
que compõe o exagero, a fantasia, a imaginação, e nunca na veracidade de um fato real.
Nesta perspectiva que adotamos o corpo do sujeito-adolescente também é ponto
fundante nesta relação contínua, tem o próprio corpo atravessado pelos discursos da
angústia, das aflições, das falhas humanas, das provações e provocações que circulam no
espaço escolar e fora dele. A não aceitação gera um desconforto, e esse desconforto

promove comportamentos hostilizados e de repulsa. Portanto, ser diferente é motivo de
chacota, de uniformização, de pertencer a uma fôrma concluída e revestida de muito
preconceito e, então os possíveis sentidos que estão em jogo em uma posição-sujeito dada.

A escola como campo da ordem
Transitar pelo campo da escola, do sujeito-adolescente e do discurso faz com que
exploremos um conceito importante da Análise do Discurso, o conceito de sujeito, que
pensa acima de tudo as relações do sujeito com o discurso. Como ressalta Orlandi (2001),
“a ordem da língua e a da história, em sua articulação e seu funcionamento, constituem a
ordem do discurso.”
Caminhando nesta região de sentidos, a relação hierarquizada do sujeito
transpõem os conceitos da ordem e da vida social. Desse modo, o discurso do sujeitoaluno prescreve acessos divergentes do discurso do sujeito-professor, pois, observando
sempre o discurso do adolescente no tocante a posição assumida em um conflito é de que
a violência está suscitando sentidos deslocados para a dominação, a violência é concebida
como agressão física, enquanto que para os professores manifesta-se em desordem,
desrespeito às leis, em marginalização e em impulsos incontroláveis.
E, o que a maioria das escolas faz é aprisionar suas vítimas na culpa ou no silêncio.
O silenciamento causa dor, mas não causa barulho, e muitas delas não gostam de barulho
porque incomoda, incomoda os pais, a família, a sociedade, o bom andamento escolar.
Enfim, incomoda a sociedade civil, pois, ao incomodar, é preciso que se posicionem,
tomem uma atitude. E qual é a atitude? Seguir modelos prontos? Já sabemos que eles não
promovem o fim da violência escolar.
O sujeito-adolescente está sempre protagonizando um discurso atravessado pela
ordem do discurso instalado pelo outro e essas outras posições a uma considerável parcela
de sujeito-adolescentes a fôrma reproduzida nas relações sociais, sendo referido à
discursividade, podem correr o risco de tornarem-se revestidos em uma filiação
ideológica dominante anulando-se como sujeito para assumir e passam a assumir uma
identidade imbuída pelo dispositivo marcado pela ideologia.
Sujeitos são interpelados pelas formações ideológicas, cujos discursos mudam de
sentido quando passam de uma formação discursiva para outra, assim, a articulação entre

os conceitos de bom comportamento, ética e valores de conduta social, com os elementos
que abrangem questões de gênero, cor, religiosidade, obesidade, homofobia, vão
compondo um corpo de sentidos dentro de uma relação de poder que pode submergir
vozes e sufocar sentimentos. E, lembramos se para a ciência não é tarefa fácil, para o
campo da escola também não o é, mas silenciar é um problema maior, pois o que
configura um discurso produzido pelo sujeito é o efeito de sentidos e não a transmissão
de informação.
A esse respeito, Orlandi (2007, p. 13) argumenta que “A própria noção de censura
se alarga para compreender qualquer processo de silenciamento...”. O esforço teórico para
assumir o dizer sem contrariar a ciência, a escola, a sociedade e a família pode colocar os
sujeitos-adolescentes na posição de que produzem um discurso e assumem de modo
arbitrário o sentido construído social e culturalmente, pelo outro, ou seja, a disputa pela
posse da palavra resiste à posição sujeito de assujeitado.

Sentidos afetados pelo apagamento
E, nessa dinâmica de papéis, Pêcheux, em Estrutura e Acontecimento (2009)
considera o esquecimento como uma região de sentidos afetados pela subjetividade e
produzindo efeitos que vemos na língua. E, o silêncio não deixa de ser um desses efeitos,
o efeito, também, da enunciação transcorrida por outros discursos, e quando falamos em
sujeitos-adolescentes logo nos remetemos ao silêncio que não é verbalizado, que não
utiliza a linguagem, mas produz sentidos divergentes presos dentro dos sujeitos.
Conforme Orlandi (2007), o silêncio caminha para uma tendência contemporânea do
apagamento, do esquecimento, do não incomodar, da não geração de conflitos.
A Análise do Discurso sustenta que o sujeito é constituído de acordo com as
posições discursivas que assume e, igualmente, das representações imaginárias que se
firma como do sujeito-aluno obediente, que não pode falar dos seus medos, não pode
mudar os trejeitos. São, portanto, inconscientes, determinados pelas estruturas sociais,
culturais e religiosas, pelos processos de produção de sentidos fortalecendo a formação
discursiva do que pode e daquilo que não pode ser dito na escola, pois onde está à
linguagem está à ideologia, o que nos faz questionar as condições de produção desses
sentidos.
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Resumo:
Adoto como premissa não haver neutralidade no uso dos signos e que sempre estamos
comprometidos com os sentidos e a prática política destes, busco suporte teórico em ORLANDI
e PÊCHEUX para problematizar o presente trabalho. Nesta seara, analiso vestígios da prática
pedagógica baseada na teoria da organização racional do trabalho através de material didático
utilizado nas Escolas Técnicas da Rede Federal (ETRF), particularmente das Séries Metódicas
de Ofícios que passaram por apropriações e adaptações para atender às demandas das diferentes
instituições que as adotaram. Realizando a análise do discurso pêcheuxtiana do corpus
‘Conceitos Básicos Para Elaboração De Séries Metódicas De Ofícios’, pretendo dimensionar o
papel ideológico desta prática de ensino nas ETRF no intuito de identificar nuances – entre o
evidente e os silenciamentos – da adequada formação docente que venha a quebrar o abismo
entre a educação propedêutica e a educação profissional.
Palavras-chave: Análise de Discurso; Educação Profissional; Formação Docente.

Introdução
O processo de industrialização gerado pelo sistema capitalista cria um quadro
urbano diferenciado no Brasil, já nas primeiras décadas do século XX. Este processo de
expansão das indústrias exigia uma rápida formação específica de trabalhadores e a
educação tornou-se importante elemento desta perspectiva de desenvolvimento. O ensino
metódico e racional estava voltado para fornecer para as indústrias brasileiras mão de
obra qualificada, na exata medida que elas necessitavam. A formação racional defendia a
necessidade da junção dos saberes do universo escolar e da fábrica. Porém, impunha ao
trabalhador a condição de passividade social. As Séries Metódicas de Ofícios (SMO)
tornam-se o alicerce da formação racional dos trabalhadores. Como método de ensino, as
SMO detinham a finalidade de ordem técnica – aprendizagem rápida, econômica e
eficiente – e de ordem moral/educativa ao desenvolver nos estudantes senso de
responsabilidade e honestidade, além de incutir a compreensão de sua posição social. Este
artigo adota a metodologia da análise discursiva da linha francesa para trabalhar com um
dos componentes deste material em série, qual seja, o volume denominado “Conceitos

Básicos para Elaboração de Séries Metódicas de Ofícios” e responder o seguinte
questionamento: Qual o papel ideológico deste corpus? Para tanto, encontro em Michel
Pêcheux um largo caminho a percorrer para esta reflexão, eis que ele nos remete à
importância do sócio histórico como forma de compreensão daquilo que é efetivamente
enunciado. O que conforta este trabalho de pesquisa é que para Pêcheux, a classe social,
a interpelação cultural e sócio histórica do sujeito são elementos determinantes dos
sentidos.
O sentido de uma palavra, de uma expressão, de uma proposição, etc. [...], não
existe “em si mesmo” (isto é, em sua relação transparente com a literalidade
do significante), mas, ao contrário, é determinado pelas posições ideológicas
que estão em jogo no processo sócio-histórico no qual as palavras, expressões
e proposições são produzidas. [...] Poderíamos resumir essa tese dizendo: as
palavras, expressões, proposições, etc., mudam de sentido segundo as posições
sustentadas por aqueles que as empregam (PÊCHEUX, 1988, p. 160).

Em análise do discurso, as palavras adquirem seu sentido em referências as
formações ideológicas e o sujeito. Para atender ao objetivo de dimensionar o papel
ideológico desta prática racional de ensino nas Escolas Técnicas, incluindo efeitos da
história e ideologia, a pesquisa adota o procedimento de caracter descritivo-interpretativo.
A incompletude da linguagem dá lugar a muitos sentidos e a bifurcação entre o
silenciamento e as práticas de evidência propicia uma análise discursiva. Na linguagem,
saber caminhar entre o dizer e o não dizer é uma tarefa por si difícil. Contudo,
compreender os sentidos do silêncio nos permite entender uma dimensão do não-dito e a
distinção da significação do implícito. Por muito tempo o silêncio foi tratado com
desprezo e deixado num segundo plano, como se fosse a sobra da linguagem. O silêncio
também está ligado a história e a ideologia, pois o silêncio media as relações entre
linguagem, mundo e pensamento. Dito isso, procuro no presente trabalho entender o
modo como o texto – SMO – produz sentido e ideologia. Para compreender o silêncio é
importante conhecer os seus modos de significar. E é o silêncio fundante, no dizer de Eni
Orlandi ilustrado no texto abaixo, que rege os processos de significação.
A hipótese de que partimos é que o silêncio é a própria condição da produção
de sentido. Assim ele aparece como o espaço diferencial da significação:
“lugar” que permite a linguagem significar. O silêncio não é o vazio ou sem
sentido; ao contrário ele é o indício de uma instância significativa. Isso nos

leva à compreensão do ‘vazio’ da linguagem como um horizonte não como
uma falta (Orlandi, 2007).

O que não está na linguagem (silêncio) também é sentido. O silêncio significa.
Todavia, ele tem um modo próprio de significar que não deriva dos sentidos das palavras.
Ou seja, o silêncio é o que está entre as palavras, entre as linhas e também atravessa as
palavras. E ao lado deste silêncio constitutivo há o silêncio local que é o aquilo que
impede a continuidade do dizer. Na perspectiva discursiva, o texto é tomado como parte
do processo de interlocução, posto que o silêncio é o princípio de toda a significação.
Nenhum campo do conhecimento é indiferente a linguagem. Esta transformação deve-se
ao modo reflexivo da análise de discurso do francês Michel Pêcheux que alarga o
processo de significação.
A análise de discurso da vertente francesa oferece instrumentos teóricos e
metodológicos que permitem incorporar as condições históricas e ideológicas em que o
discurso foi produzido. O discurso é entendido numa iminência histórica e social, onde a
linguagem é apreendida não como mera unidade significativa a ser decodificada, mas
como efeito de sentido entre sujeitos. O analista não deve procurar o sentido único e/ou
verdadeiro do discurso, mas contribuir para produzir parte da significação do discurso
através de sua análise. A teoria de Pêcheux determina o discurso como ponto de contato
entre a língua e a ideologia. Diante de qualquer objeto simbólico o homem é levado a
interpretar. E neste movimento de interpretação o sentido aparece como evidências. Com
isso, a definição discursiva de ideologia é a de produzir evidências. Ao interpretar está se
fazendo a relação do sujeito com língua, com a história, com os sentidos. A interpretação,
por sua vez, não é apreensão do sentido – o analista de discurso não é hermeneuta. A
língua tem uma autonomia relativa, pois está ligada a materialidade histórica. Enfim, a
relação língua e ideologia é o interdiscurso: a memória do dizer.
A AD procura descobrir e explicitar o modo como os enunciantes constituíram
o sentido do dito e do não-dito, que ideologia conformou esse dizer e em que
formações discursivas (FD) se concretizaram. Para isso, apresenta-se como
imprescindível a superação da ilusão de transparência, na qual acredita-se que
o sentido construído restringe-se à linguística do dito e da ilusão de autoria,
através da qual atribui-se ao sujeito falante a origem absoluta da enunciação
(Orlandi, 2001).

Pêcheux pensa a linguagem na sua prática, no discurso. A ideologia se materializa
na linguagem. A análise do discurso francesa pensa em que condições o discurso funciona
e para tanto possui como fundamentos teóricos: a linguistica, o materialismo histórico e
a teoria do discurso. Michael Pêcheux questiona as regras formais da linguistica e entende
que elas não são suficientes para explicar o discurso. Ele faz crítica aos conceitos dos
linguistas que defendem um sujeito autônomo de seu discurso. Para o autor, é a ideologia
que produz no sujeito o seu discurso. Isto porque seriam as condições sociais, políticas e
históricas que determinariam as condições do discurso. O sujeito está submetido as
condições sociais, históricas e políticas em que vive. E o seu discurso reflete isso, ou seja,
o discurso de um sujeito é ideológico. Todo o discurso do sujeito advém das condições
de produção da sua conjuntura social. Por isso, Pêcheux utiliza na sua teoria o conceito
de materialismo histórico de Marx e Engels, pois nela o indivíduo é interpelado pelas
condições históricas, sociais e políticas para o seu discurso. As condições históricas e
sociais é que determinam a interpelação do indivíduo em sujeito. Elas são as relações de
produção de trabalho, de religião, de família, a cultura, as instituições é que configuram
os costumes do indivíduo. O sujeito quando produz seu discurso já está afetado por estas
ideologias, por estas condições históricas e sociais. Pêcheux faz uma releitura da teoria
do discurso propondo que o discurso está materializado pela ideologia. A sociedade é
uma formação ideológica. São as condições históricas e sociais de uma sociedade que
determinaria a materialidade do discurso do sujeito. O sujeito fala a partir de uma posição
das condições histórias e sociais que o representa. O discurso produzido pelo sujeito é
efeito ideológico das condições sociais e históricas a qual está subordinado. O analista do
discurso deve compreender como o discurso produz a ideologia na língua; como a história
e a sociedade estão significadas no discurso. O discurso não tem um sentido pronto e
acabado. Ele produz efeitos de sentidos que mudam a partir da posição ideológica da
pessoa que fala e que lê.
A análise de discurso apresenta-se como uma alternativa para o pesquisador
interessado no trabalho com o significante para atingir os mecanismos de produção de
sentidos utilizados pelos sujeitos ao longo da produção do discurso. Ela não se limita a
analisar o corpus em si, mas ela se dá inserindo-o no contexto onde é vivido, no aspecto
histórico e social de quem enuncia. Para realizar a análise discursiva do corpus SMO se

faz necessário inserir o texto no seu tempo, na relação de trabalho e cultural para então
podermos analisá-lo discursivamente como método de ensino.
Na década de 60 do século passado, como o sistema educacional não conseguia
suprir a crescente demanda oriunda da industrialização, o Governo Federal recorreu a
institucionalização de agências profissionalizantes como o Serviço Nacional de
Aprendizagem Industrial (SENAI) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial
(SENAC) - em paralelo ao sistema oficial - a fim de preparar a mão de obra para estes
serviços. Além da reorganização do sistema de ensino profissional do Brasil, outro fator
marcante foi a criação do Instituto de Organização Racional do Trabalho (IDIORT) pelos
empresários paulistas. Ele foi significativo para a discussão e reorganização do ensino
profissionalizante na medida em que propunha estratégias de ensino racional na formação
dos trabalhadores. Tudo dentro do modelo taylorista-fordista. Nesta perspectiva, o
Governo de João Goulart, em 1963, criou o Programa Intensivo de Preparação de Mão de
Obra (PIPMO) que teve duração até 1982 e cujo término pautou-se pela crise do
desemprego. Foi planejado pelo Ministério da Educação e, posteriormente, transferido
para o Ministério do Trabalho. Esta mudança ministerial já nos permite perceber a
intenção governamental de atender a política mais centralizada de preparação da mão-deobra no país. Recebendo verbas federais, o PIPMO mantinha cursos profissionalizantes
voltados para pessoas de pouca escolaridade e direcionados para o encaminhamento de
emprego. Este programa tinha uma oferta de cursos contínuos, sempre respeitando o
calendário agrícola. Sua característica

principal era

a de

oferecer

cursos

profissionalizantes de curta duração. O Estado além de criar as condições de implantação
econômica e financeira para a economia industrial no país, também patrocinava ações e
políticas de criação e aumento da oferta de mão de obra qualificada. Neste contexto, a
educação era tida como elemento central no processo de desenvolvimento. Segundo
Barradas (1986):
“(...) a necessidade de um programa de treinamento para trabalhadores foi
requisição da própria indústria (...) havia, pois, necessidade de treinar uma
parte significativa do exército industrial de reserva existente no país para
atender aos requisitos postos pela nova composição do parque industrial
instalado”.

O PIPMO oferecia um treinamento específico nas funções que os trabalhadores
deveriam desenvolver na indústria. Por se tratar de um programa intensivo e com enfoque
específico, era caracterizado por cursos de curta duração (100 horas, no máximo) e de
conteúdos específicos. Antes da consolidação do processo de formação profissional no
Brasil, a forma mais difundida de aprender um ofício ou uma profissão era no próprio
espaço de trabalho. Era um saber que deveria ser incorporado, vivenciado pelos
trabalhadores. Ou seja, o saber só existia de forma oral, a aprendizagem se operava na
prática, pelo fazer e pelo ver fazer, em que não necessitava de muitas explicações. Além
disso, era uma aprendizagem que se passava de geração em geração. Apenas na metade
do século XIX é que surgiram escolas (espaços externos das fábricas) com objetivo de
treinar futuros trabalhadores. Nelas há aqueles que ensinam e aqueles que aprendem por
meio de ações pedagógicas, com elementos pensados para o momento de aprendizagem
e não necessariamente para a prática. O PIPMO-Industrial, implantado em 1964 no
governo ditatorial brasileiro (ainda que criado pelo Presidente João Goulart no ano
anterior), por sua vez, visava o ensino de técnicas industriais à operários, agentes de
mestria, auxiliares técnicos e a direção média das empresas fabris. Este programa
elaborou um material de ensino que entendia imprescindível para o seu sucesso. Um
material em série, destinado a orientar o funcionamento dos cursos profissionalizantes
compostos de programas, instruções, quadros analíticos, folhas de tarefas e informações
tecnológicas. A intensificação da industrialização durante a primeira metade do século
XX aumentou o número de trabalhadores não qualificados, aumentando a demanda das
escolas profissionalizantes. Sendo assim, as escolas adotantes dos métodos racionais
passaram a ser entendidas como as mais rápidas, baratas e eficientes para ensinar os
trabalhadores, além de se ajustarem as necessidades das industrias. Sustentando este
campo de projetos, o governo nacional empreendeu uma campanha de valorização do
ensino profissionalizante pela valorização do trabalho técnico, visando diminuir a
diferença de valores entre os cursos técnicos e superiores. Cunha (2005) menciona que
esta campanha foi materializada pela criação de um Catálogo de Profissões, financiado
por uma empresa distribuidora de petróleo.

Análise discursiva do material didático

As Séries Metódicas de Ofícios (SMO) surgem como método de ensino que
utilizava a lógica cartesiana. Elas consistiam de desenhos técnicos que decompunham as
atividades a serem feitas nas fábricas, organizando-as das mais simples para as mais
complexas, conforme o amadurecimento da habilidade do aprendiz. Elas serviam
perfeitamente para o modo rigoroso de ensinar as técnicas profissionalizantes do chamado
método racional de formação profissional. Neste material didático não havia espaço para
ações de treinamento e erros, pois elas eram consideradas perda de tempo e material (a
racionalidade estava fundada na rapidez, economia e eficiência). Por isso, neste método
havia a descrição passo a passo do que deveria ser feito pelo aprendiz. As SMO somente
permitiam a aprendizagem orientada, progressiva, o conhecimento do progresso no
trabalho e a formação de “boas atitudes”. Dentro do discurso de ensino racionalista há a
adoção da fórmula de Charles Allen (pioneiro na educação profissional norte-americana)
de bases principiológicas para a formação de mão-de obra para nas escolas industriais:
E= f (M, T, I, J, Mo). Ou seja, o texto especifica que a eficiência de um trabalhador é a
função das suas habilidades manuais, do conhecimento técnico, certo grau de tecnologia
adicional a ser aplicado em situações novas, capacidade de julgamento na aplicação dos
conhecimentos técnicos e fatores de ordem mora (ex. atitude, pontualidade, disciplina,
dentre outros).Quando da articulação do que sejam os objetivos do material ainda que
refira “as informações aqui apresentadas podem ser uteis a professores, instrutores,
diretores de escolas, supervisores encarregados de treinamentos de empresas, e,
finalmente, todas as pessoas que se preocupam com a formação profissional racional ou
sistêmica” (MEC, 1965) é possível identificar, já na apresentação do texto pelo Diretor
do Ensino Industrial e Coordenador Nacional do PIPMO Industrial, Armando Hildebrand,
para quem, de fato, estava dirigido o material didático e qual era o seu conceito.
Para realização dos propósitos do PIPMO contavam com a figura de um instrutor
e não com um professor, especializado em ensino profissionalizante. E o instrumento
básico da ação do instrutor era este material didático, selecionado a partir de outros
programas já realizados por entender este mais proveitoso e com a segurança de bons
resultados. Este material didático era selecionado com apoio de técnicos estrangeiros que
alinhavam os interesses do Governo Brasileiro e os norte-americanos para a educação
profissionalizante. O alinhamento ideológico prevalente entre os professores facilitou o

financiamento da United Agency for Internacional Development – USAID para os
programas de reforma educacional do Ministério da Educação e Cultura (MEC) no Brasil,
intensificados após o golpe civil-militar de 1964. Em 1965, foi assinado um convênio
entre essas entidades, pelo qual a agência norte-americana se comprometia a contratar nos
Estados Unidos um certo número de técnicos para prestar assistência técnica aos sistemas
educacionais. Também foi criado o Programa de Expansão e Melhoria do Ensino que se
responsabilizaria pelo aperfeiçoamento e treinamento de professores para as disciplinas
vocacionais (destinadas a sondar aptidões como as artes industriais ou técnicas agrícolas).
Nas SMO é possível encontrar a justificativa político –ideológico para legitimar
este método de ensino racionalista. Nada diferente dos demais textos e periódicos da
época, é possível identificar o apelo a experiência norte-americana como fonte de
inspiração. No tocante as concepções pedagógicas, Cunha (2005) menciona que para
prevalecer a educação profissionalizante universal e compulsória prevalente do ensino
médio, foi preciso que o Ministério da Educação recorresse aos instrumentos postos a sua
disposição pela ditadura militar, entre as quais a supressão de uma conferência nacional
de educação. Ressalta-se que o texto ao descrever os objetivos do manual de Conceitos
Básicos para elaboração das Séries Metódicas de Ofícios (MEC,1965) emprega os termos
instrutor, professor e docentes, com a mesma significação, a saber: “as informações aqui
prestadas podem ser uteis a professores(...)”; “facilitam o desempenho do instrutor na
aprendizagem(...)”; “um dos objetivos desta publicação será também o de pretender
despertar nos docentes o desejo de prosseguir com seus estudos (...)”. A definição
instrutor refere ser o profissional responsável por preparar e ministrar atividades teóricas
e práticas, conforme projeto estabelecido. O recurso de dicionários nos dá a exata
dimensão do termo: instrutor é um adestrador. Ou seja, a partir de um material pronto,
pré-estabelecido, o instrutor repassa os conteúdos e atividades. Não há qualquer
contribuição na elaboração do material a ser trabalhado nem mesmo reflexão. O papel do
instrutor nas Séries Metódicas de Ofícios consistia em demonstrar como eram executadas
as operações, supervisionar, controlar e avaliar o processo ensino-aprendizagem. A eles
competia cumprir rigorosamente as instruções da série metódicas.
A respeito das práticas docentes, Pimenta (1999) ressalta que “estas contêm
elementos essenciais, como a problematização, a experimentação metodológica, o

confronto com situações complexas e até mesmo a intencionalidade de solucioná-las”.
Tardif (2002) diz que o professor é alguém que sabe de alguma coisa e ensina a alguém.
No entanto, para isso, atua a partir de diversos saberes que alicerçam o seu trabalho: o
saber da formação profissional, disciplinar, curricular e o saber da experiência. Pelo
interdiscurso podemos identificar que estas não eram as premissas do PIPMO e, por
conseguinte, do material didático exposto no volume Conceitos Básicos das Series
Metódicas de Ofícios publicadas pelo Ministério da Educação e Direção de Ensino
Industrial, em 1964, e que foram utilizadas pelo ensino profissionalizante por duas
décadas, até 1982. A abordagem conservadora da época da publicação deste manual
decorre do antigo paradigma newtoniano-cartesiano que visa a reprodução do
conhecimento, caracterizado por uma visão reducionista, mecânica e fragmentada que
atingiram a educação e se traduz com muita clareza no texto ao utilizar como sinônimos
ou significantes muitos semelhantes os termos: instrutor, professor e docente. Orlandi
(2012) ao destacar a teoria de Pêcheux enfatiza que a materialidade discursiva não é a
língua, nem a literatura e nem as “mentalidades” de uma época, mas remete as condições
verbais de existência dos objetos (científicos, estéticos, ideológicos) em uma conjuntura
histórica dada. Os objetos já vêm, pois, significados, dadas as condições verbais de sua
existência. O princípio básico de natureza psicológica que orienta a elaboração das Séries
Metódicas de Ofício é o seguinte: “ir do mais fácil para o mais difícil com as variações e
repetições que forem necessárias”.
Na SMO, no capítulo “Conceitos Básicos para a Análise de Ofício (MEC, 1965)”,
consta: “Num programa de formação profissional, o adestramento abrange mão-de-obra
dos ofícios de produção e dos ofícios de serviço”. O verbo adestrar faz alusão ao ato de
endireitar, amestrar, disciplinar e fazer obedecer. Evidencia a significação de
condicionamento do ser humano, fortifica a educação racional, afastando todo o
questionamento e quaisquer possibilidades de aprender com os erros e privilegia o curto
espaço de tempo e a econômica na educação. Ao tratar das tarefas como meio de realizar
a aprendizagem, referem as SMO: “A concentração da atenção implica na diminuição do
número de repetição necessário para formar e fixar os hábitos motores referentes às
operações”. O discurso das SMO ressalta a proposta de reforçar o significado de ser
aprendiz, ou seja, ditar ao ser humano uma condição secundária e de objeto.

As SMO recomendam que antes de ensinar seja feita a análise do ofício com um
levantamento do que deva ser ensinado utilizando como fonte de informações a maneira
como o oficio é praticado na região. Ou seja, fazer um levantamento ocupacional nas
indústrias locais. Destaque para a sequência discursiva: “De nada serve ensinar um ofício
a um grupo de aprendizes se as técnicas que aprendem não tem aplicação direta na
indústria onde irão trabalhar ao completarem os seus estudos”. Recomenda que o
conteúdo do curso ou programa deveria corresponder unicamente a assuntos ou materiais
que o aprendiz necessita saber. Portanto, há uma escolha prévia do que é necessário saber,
com ampla aceitação social posto que com aquela educação profissional o aprendiz já
sairia empregado na indústria. Escolha esta realizada unicamente pelo empregador e
autenticada pela educação. A política educacional adotada no período ditatorial brasileiro
tinha o intuito de dificultar a existência de possibilidade de ascensão para indivíduos de
classe média. Com isso diminuíram vagas em cursos superiores gratuitos e o método de
ensino técnico profissionalizante era totalmente disciplinador, voltado exclusivamente
para formação do mercado de trabalho. O método de ensino racional das SMO, ao utilizar
como procedimento a confecção de folhas de operações e de instruções individuais como
instrumentos de ensino, nega a necessidade de ampliação ou aprofundamento do
conhecimento advindos pelo intercambio com outras pessoas. Destaque para a sequência
discursiva:“... deve-se considerar que a maioria dos livros e publicações sobre
determinado ofício não tratam dele adequadamente, em todos os seus detalhes; os autores
dão maior importância a algumas das partes, em detrimento de outras (...). Há ainda a
considerar que essas publicações não se podem manter atualizadas, porque seria
impraticável a inclusão dos últimos processos tecnológicos que surgem na indústria em
evolução.

Considerações Finais
É possível concluir que a permanência deste método de ensino profissionalizante
por duas décadas reflete o apoio político e econômico que o Governo ditatorial brasileiro
recebia da estrutura imperialista norte-americana. Também a necessidade de qualificar a
massa de trabalhadores para servir o capitalismo industrial dos anos 60 inspirou a
formulação de um material didático que continha tanto elementos de ordem técnica

quanto de ordem moral. A análise de discurso nos permite entender que muito mais do
que foi dito, na linguagem, a relação com o silêncio abre espaço para significações. A
incompletude do discurso não é negativa pois ela identifica-se com o movimento da
história e com os trajetos simbólicos. Do ponto de vista da linguagem, nunca há um ponto
final no simbólico maus uma formação constante e intensa entre pensamento, mundo e
sentidos. O presente artigo pretende compreender o funcionamento do discurso do
material didático sob o viés da educação profissional e da formação docente.
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Resumo:
Temos por pressuposto que discursos político-pedagógicos de uso das TICs pela pessoa com
surdez formam regularidades enunciativas, como videoprovas do Enem (2017), videoaulas,
telejornais e suítes de tradução em sites e plataformas educacionais, todos em Libras. Nossa
hipótese é a de que há uma tensão de sentidos do que seja inclusão de surdos pelo viés do
consumo das TICs. Assim, nosso objetivo central é analisar e descrever as regularidades e
dispersões do enunciado TICs; em específico, problematizar as formas de representação das
TICs em discursos oficiais. A pesquisa baseia-se no arcabouço teórico-metodológico da Análise
do Discurso (AD) francesa (PÊCHEUX, 1997; FOUCAULT, 1999; 2008) que nos permite
introduzir gestos de leitura, de que os discursos oficiais não inscrevem as TICs na ordem da
educação inclusiva.
Palavras-chave: tecnologias de informação e comunicação; representação; surdos.

Introdução
Da pesquisa de doutoramento em Letras, em sua fase inicial, trazemos alguns
gestos de leitura sujeitos a contribuições e norteados pelo objetivo de analisar discursos
oficiais da inclusão da pessoa com surdez. Em específico, objetivamos problematizar a
representação do uso de Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) na Lei
Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência – LBI (BRASIL, 2015), em interface
com o Programa de Inovação Educação Conectada – PIEC (BRASIL, 2017). A questão
norteadora refere-se a como discursos oficiais representam o uso de TICs para a inclusão
da pessoa com surdez. Temos por pressuposto que, em tais discursos, ocorre a tensão de
sentidos do que seja a inclusão de surdos pelo viés do consumo de TICs.
A primeira dificuldade que se impõe na análise do discurso, em busca dos fios
discursivos das formas de representação do uso de TICs e da inclusão da pessoa com
surdez num único projeto, refere-se à delimitação da pesquisa – uma vez que ambas as
tematizações são da ordem do discurso da inclusão na sociedade, que pulverizam campos
como a inclusão tecnológica.

Não faremos distinção neste trabalho, por considerarmos os discursos como
lugares da coexistência de formações discursivas em relação de forças, concorrendo entre
si para a emergência dos sentidos. Marcamos nossa posição de leitores da inclusão em
seu duplo (DERRIDA, 2001), em sua alteridade: porque há sujeitos excluídos, formamse políticas para inclusão.
A segunda dificuldade relaciona-se à existência de teorizações diversas nas
ciências sociais, como no campo da Educomunicação, (MOREIRA, 2016) e Tecnologia
Assistiva (GALVÃO FILHO, 2009), dois campos distintos para discutir TICs com fértil
produção acadêmica voltada à escola. Salientamos que a escola, (FOUCAULT, 1999;
GREGOLIN, 2004), desde sua criação tem servido de dispositivo de veiculação e
validação de discursos, dada sua função de homogeneizar sujeitos. Nesta direção,
discursos político-educacionais provocam efeitos de sentido de obviedade, como se cada
novo estudo se configurasse tautológico, isto é, mais uma tentativa de vestir velhos
discursos com novas roupas; no entanto, na direção de que a obviedade deve nos
incomodar, estamos longe de tautologias e de receitas.
Assim, procuraremos ler os discursos e analisar a relação entre língua, sujeito e
história, quando a língua(gem) é posta em funcionamento, imbricada com acontecimentos
e instituições, o que é viável na ótica teórico-metodológica discursivo-desconstrutiva
(CORACINI, 2007) – área dos estudos da linguagem que abre espaço a problematizações.
O corpus constitui-se de recortes discursivos extraídos da LBI e do PIEC, dois discursos
institucionais que atribuem sentidos às TICs fora do discurso da educação inclusiva, mas
na ordem do discurso do consumo.

Pressupostos teórico-metodológicos
De acordo com a AD de vertente francesa, o discurso é o objeto que se constitui
no imbricamento entre língua(gem), sujeito e história (PÊCHEUX, 1997), como
continuum de dizeres já ditos e esquecidos, que se materializam no enunciado: não há
sentido literal e único na palavra, há sempre outros, em movimento, dada a opacidade da
língua, a hibridez do sujeito e a não linearidade da história (ORLANDI, 2005).
Foucault (2008, p. 146-8) descreve e interpreta conjunto de enunciados em série,
em relação de poder/saber, como arquivo. Segundo Coracini (2007, p. 17), arquivo é

garantia da existência da memória (dizeres, relatos, experiências, vozes advindas do
outro, valores, crenças, culturas, ideologias que nos constituem) e garantia da existência
da identidade. Para a autora, a memória pode ser imposta, resultar do “efeito de
dominação” do saber do outro ; deste modo, o arquivo é responsável pela materialização
das práticas discursivas e, portanto, dos discursos.
Considerando que os sentidos não estão nas palavras, mas são estabelecidos pelos
sujeitos, preferimos o enunciado estudante com surdez, o mesmo referente da LBI, apenas
para sistematição, mesmo porque há variedade de formas de designação deste sujeito, em
que são recorrentes deficiente auditivo (conforme o grau da perda auditiva) e surdo – da
ordem dos Estudos Surdos, que entende o sujeito em sua diferença étnica e linguística
(SKLIAR, 2003).

Posições enunciativas: TICs na escola
Na esteira das demarcações enunciativas, convém destacar que no processo de
referenciação de tecnologias educacionais, concorrem os enunciados TICs, tecnologias
digitais de informação e comunicação (TDIC), novas tecnologias (NT) e tecnologias
digitais (TD). Utilizaremos TICs, primeiramente, por designar o conjunto de mídias
inventadas que favorecem a comunicação (CASTELLS, 1999) como rádio, televisão,
telefone, computadores, internet, mídias digitais transportado para a escola, com fins
educativos; em segundo lugar, devido à sua regularidade nos discursos oficiais, como se
observa no Proinfo Integrado (BRASIL, 2007), o mais extenso programa, vigente até os
dias atuais, para uso pedagógico de TICs e formação de professores – com distribuição
de equipamentos e recursos multimídia e digitais, alimentação do Portal do Professor, TV
Escola, DVD Escola e Banco Internacional de Objetos Educacionais.
Na direção de homogeneização de sujeitos, a memória discursiva de “educação
para todos” é reativada na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB
(BRASIL, 1996) pela criação da escola inclusiva que, em síntese, se refere à inserção de
estudantes com deficiência na sala regular, comum (OLIVEIRA, 2018).
Deste modo, consideramos que as avaliações em larga escala, como o Exame
Nacional do Ensino Médio (Enem) e a Prova Brasil, geram dados que servem de aporte
para refletir que, neste nível de escolarização, nos enunciados da ordem de discursos de

TICs para a inclusão de surdos – como as vídeoprovas do Enem (2017), as videoaulas em
Libras no YouTube, o Canal CAS/MS (Centro de Capacitação de Profissionais da
Educação e de Atendimento às Pessoas com Surdez, de Mato Grosso do Sul
<https://www.youtube.com/user/materiaiscasms/featured>), a Plataforma Protagonismo
Digital
2018,

(lançada pela Secretaria de Educação do Estado de Mato Grosso do Sul, em
tem

videoaulas

em

Libras

para

vários

<https://www.protagonismodigital.sed.ms.gov.br/>),

componentes

dentre

outros,

curriculares:
disputam-se

formações discursivas para inclusão do sujeito com surdez na sociedade contemporânea.

Lei Brasileira da Inclusão e Programa de Inovação Educação Conectada: discursos
das TICs
Convém salientar que o corpus não é dado a priori: é construído por gestos de
leitura, de interpretação e de compreensão do pesquisador quanto a seu objeto. O
processo, portanto, não segue critérios empíricos, mas teóricos (ORLANDI, 2002), em
que se considera o processo discursivo aberto, em relação a, de modo que a constituição
do corpus é um trabalho de análise, pois implica decidir propriedades discursivas a serem
consideradas. O corpus deste estudo reúne discursos oficiais para o uso de TICs, extraídos
sob a forma de dois recortes, o R1, da LBI (BRASIL, 2015) e o R2, do PIEC (BRASIL,
2017) ; não se tratam de citações, mas de discursos signifivativos para a análise, de acordo
com nosso gesto de interpretação.
Para contextualizar, as políticas educacionais no Brasil, como quaisquer políticas
em países colonizados, seguem a lógica de obediência ao mercado de economias
hegemônicas (SOUSA-SANTOS, 2002). O discurso da lei, em seu processo
arquiviolítico (DERRIDÁ, 2001), sofreu o mal de arquivo em que a tesoura dos
enunciadores foi determinante, com vistas a perpetuar a hegemonia dominante. A LBI
(Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015), (BRASIL, 2015) sofreu diretamente o mal de
arquivo por 15 anos consecutivos: desde sua apresentação ao Congresso Nacional, em
2000, pelo deputado Paulo Paim, à sua homologação em 2015, realizou a inscrição
histórico-ideológica das posições-sujeitos, isto é, demarcou loci enunciativos de onde o
sujeito pode significar.

O discurso da inclusão da pessoa com deficiência entrou na ordem das políticas
públicas em 1948, devido à grande demanda de soldados e civis mutilados e deficientes
nas guerras. No século XXI, os Objetivos do Milênio (UNICEF, 2000) colocaram em
pauta temas como desigualdade social e educação básica de qualidade; em 2008, houve a
Ratificação da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e o Protocolo
Facultativo da ONU (2006) foi assinado por 153 países, dentre eles o Brasil.
A homologação da LBI, que entrou em vigor em 2016, com 127 artigos, é a
adequação do arcabouço jurídico (direitos e deveres dispersos em outras leis, decretos e
portarias) num único texto. O deslocamento da LBI é que os obstáculos enfrentados pelas
pessoas com deficiência não advêm de seus impedimentos físicos, sensoriais ou
intelectuais, mas sim da interação entre esses impedimentos e as barreiras presentes no
ambiente.
Passemos à interpretação do recorte 1 (R1), extraído do Livro 1, Parte Geral, da
LBI, (BRASIL, 2015); entre parênteses, em itálico, apenas para elucidar, indicamos a
parte da Lei de onde se extraiu o discurso:
R1 - Art. 3º. Para fins de aplicação desta Lei, consideram-se: [...]
I - Acessibilidade: possibilidade e condição de alcance para utilização, com
segurança e autonomia, de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos,
edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive seus
sistemas e tecnologias[...];
IV - Barreiras: qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que
limite [...] à acessibilidade, à liberdade de movimento e de expressão, à
comunicação, ao acesso à informação, [...]
d) barreiras nas comunicações e na informação: qualquer entrave,
obstáculo, atitude ou comportamento que dificulte ou impossibilite a
expressão ou o recebimento de mensagens e de informações por intermédio
de sistemas de comunicação e de tecnologia da informação;
V - Comunicação: forma de interação dos cidadãos que abrange, entre outras
opções, as línguas, inclusive a Língua Brasileira de Sinais (Libras), [...] assim
como a linguagem simples, escrita e oral, os sistemas auditivos e os meios de
voz digitalizados e os modos, meios [...] de comunicação, incluindo as
tecnologias da informação e das comunicações (Título I/Disposições
Preliminares, p.1-2).
Art. 55. A concepção e a implantação de projetos que tratem do meio físico,
de transporte, de informação e comunicação, inclusive de sistemas e
tecnologias da informação e comunicação, [...]. (Título III/Da
Acessibilidade, p.13).
Art. 78. Devem ser estimuladas a pesquisa, o desenvolvimento, a inovação e
a difusão de tecnologias voltadas para ampliar o acesso da pessoa com
deficiência às tecnologias da informação e comunicação [...]
Parágrafo único. Serão estimulados, em especial:

I - O emprego de tecnologias da informação e comunicação como
instrumento de superação de limitações funcionais e de barreiras à
comunicação, à informação, à educação [...] (Título IV/Da Ciência e
Tecnologia, p.16).

Na LBI, o enunciado tecnologias da informação e comunicação fica apagado no
Capítulo IV, Dos Direitos Fundamentais, Direitos à Educação, e marcado nos Títulos da
Acessibilidade da pessoa com surdez e no Da Ciência e Tecnologia, com destacamos em
itálico, no R1. O Enunciado TICs veicula formações discursivas do discurso do mercado.
As locuções verbais “devem atender”, “devem ser estimulados”, “serão estimulados”
produzem os efeitos de sentido de uma promessa de fomento, de concessão de subsídios
do governo às empresas na produção de TICs.
Ainda, no R1, o operador adverbial de inclusão, inclusive, marcado por três vezes
no discurso, sempre relacionado a inserção das TICs, produz efeito de sentido não só de
realce da entrada das TICs na ordem da LBI. Há o sentido de garantia, mesmo que
discursivamente, de que as TICs estejam disponíveis aos usuários com deficiência;
interpretamos que a necessidade de marcar a inclusão das TICs seja uma marca de que o
mesmo não ocorra na prática cotidiana dos sujeitos. Salientamos que há 11 anos, o
Decreto nº 5.296/2004, em seu Capítulo VI, Acesso à Informação e à Comunicação,
tornou obrigatória a acessibilidade nos sítios de Internet da administração pública,
telefonia acessível, a utilização de audiodescrição, legenda oculta e outros mecanismos.
O texto deste Decreto serviu como base para o capítulo semelhante na LBI.
Na mesma direção, o Programa Inovação Escola Conectada, lançado pelo Decreto
nº 9.204/2017 (BRASIL, 2017) – recém-lançada política de TICs para as escolas – teve
seu processo arquiviolítico em relatórios de instituições privadas, como TIC Educação
2015; o QEdu/Censo 2015; Guia EduTec (2016); Questionário MEC sobre Banda Larga,
só para mencionar os mais recentes. No Plano Nacional de Educação 2014-2024
(BRASIL, 2014), por exemplo, a meta número 7 reza: “Universalizar [...]a utilização
pedagógica das tecnologias da informação e da comunicação”; a Base Nacional Comum
do Currículo, (BNCC), (BRASIL, 2018, p. 9)1, em sua competência número 5, estabelece

1

Na BNCC, o adjetivo digital insere-se no enunciado, configurando-o como tecnologia digital de
informação e comunicação (TDIC), no sentido de uma nova referenciação a preterir TIC na
contemporaneidade.

que se deve “compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e
comunicação [...] para se comunicar [...]” (grifos nossos).
Tais discursos ecoam no recorte que se segue, extraído do PIEC (BRASIL, 2017,
p. 4):
R2 - Art. 2º - O Programa de Inovação Educação Conectada visa a conjugar
esforços entre órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal,
dos Municípios, escolas, setor empresarial e sociedade civil para assegurar
as condições necessárias para a inserção da tecnologia como ferramenta
pedagógica de uso cotidiano nas escolas públicas de educação básica.

No PIEC, a ilusão da univocidade dos sentidos é marcada pelas locuções verbais
de futuro – “visa a conjugar”, “para assegurar” –, que implicam uma afirmação de algo
que se encontra no futuro. As políticas educacionais do Ministério da Educação (MEC)
nas décadas de 1980/90 geraram programas governamentais, não leis, que podem ser
destituídos tão logo quando da sua implementação. Esses programas foram formulados
para a inserção de tecnologias em escolas, como o mais longo deles, o PROINFO
Integrado, vigente nos dias atuais (BRASIL, 2007); somado a seus antecessores e
similares, conta três décadas de práticas homogeneizadoras em que as TICs são
concebidas como “ferramentas” de ensino, não necessariamente de aprendizagem dos
alunos.
Conforme Paiva (2002), TICs referem-se à conjugacão da tecnologia
computacional ou informática com a tecnologia das telecomunicacões, que tem na
internet a sua mais forte expressão. Quando estas tecnologias são usadas para fins
educativos, nomeadamente para apoiar e melhorar a aprendizagem dos alunos e
desenvolver ambientes de aprendizagem, podemos considerar as TICs como um
subdomínio da tecnologia educativa.
No contexto das TICs, o discurso da tecnologia educacional (TE) desenvolveu a
panaceia da educação: o livro, o cinema, o mimeógrafo, as redes, cada um foi celebrado
na escola, em seu respectivo tempo. A estrutura da escola do século XVII (prédio,
corredor, aula de duração mínima) é incoerente ao emprego das TICs; a escola foi
construída voltada ao fracasso de seu uso. Os mesmos efeitos de sentido de incompletude
estão presentes no discurso da PIEC – de que, ainda, as TICs terão efeito produtivo na

educação num futuro, não necessariamente no momento corrente, visto que as políticas
anteriores a ele não surtiram efeito no sistema.
Há muito a ser considerado nos discursos LBI e PIEC, buscando pontos de
aproximação entre eles. Na LBI, quando se trata de TICs, faz-se um apagamento no
discurso da educação e emerge, com ênfase, o discurso da ciência para atender ao nicho
mercadológico de produção de recursos. No discurso do PIEC, TICs, igualmente, não se
referem ao sujeito com deficiência e reforçam o discurso da produção para um consumo
futuro.
O Vlibras (suíte de ferramentas de tradução automática do Português para a
Libras, lançada pelo MEC em 2016, num investimento inicial de R$ 2 milhões, para uso
em computador, smartphone e tablets) serve como exemplo da produção voraz de
dispositivos para este público no mercado. A problematização que fazemos é: se a LBI,
discurso oficial da inclusão, representa as TICs como superação da barreira
comunicacional da pessoa com surdez, mas numa ótica mercadológica, excluindo-a da
educacional; se o PIEC, discurso oficial do uso de TICs na escola inclusiva, representa as
TICs como ferramentas para uso futuro no ensino, e sequer marca discursivamente a
existência do sujeito da diferença na escola, quais as práticas discursivas dos professores
que lecionam a estudantes surdos no contexto contemporâneo, cujos apelos ao
tecnológico, ao digital, ao ambiente de aprendizagem virtual, como portais, redes sociais,
videoaulas, videoprovas, entre outros, fazem-se sentir mais intensos e irreversíveis?
Queremos destacar que, em sua função arquiviolítica, a lei não foi tratada como
um documento de onde se retiram os referentes; está, porém, aberta a uma leitura
interpretativa, para fazer emergir a memória no discurso em seu arquivo.

Algumas (In)conclusões
A entrada do enunciado TICs no discurso oficial, tanto na LBI quanto no PIEC,
ocorre de forma difusa: os termos informação e comunicação apresentam-se
separadamente, vinculados aos itens lexicais meio, sistema, linguagem, tecnologia no
princípio da acessibilidade, a coluna dorsal da Lei. Segundo este princípio, não é o limite
individual que determina a deficiência, mas sim as barreiras existentes nos espaços, no
meio físico, no transporte, na informação, na comunicação e nos serviços.

As TICs são motores da acessibilidade a fim de transpor barreiras na
comunicação; no entanto, sua regularidade é marcada no discurso da ciência e da
tecnologia, e silenciada no discurso do direito à educação, embora o enunciado TICs
circule no espaço educacional como política para acessibilidade do estudante com
deficiência auditiva.
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Resumo:
Este artigo quer discutir a produção do português no registro escrito pelo sujeito surdo, tomando
como aporte teórico as questões de construção identitária de alunos surdos em contexto escolar,
mobilizando alguns conceitos cunhados por Michel Foucault para a compreensão de como este
sujeito surdo lê e é lido pela comunidade ouvinte dominante. O sujeito problematizado por
Foucault contribui para a sua compreensão de como somos o que somos. Os estudos
foucaultianos nos ajudam a olhar para a Educação como um processo mais amplo, para além da
escola. Ao utilizarmos os estudos foucaultianos não queremos tomar as relações de poder-saber
que atravessam as questões de formação do sujeito por Foucault como forma de desqualificar a
escola. Espera-se, entretanto, contribuir para que a formação de sujeitos surdos seja suficiente
para constituí-lo como sujeito que também se representa por uma escrita singular.
Palavras-chave: Preconceito Linguístico; Português; Inclusão.

O sujeito de Foucault x sujeito surdo produzido na escola: efeitos da inclusão.
Foucault problematizou o sujeito para provocar uma reflexão sobre os modos de
como o homem se constitui na sociedade, por isso levantou algumas questões
norteadoras: por que somos esse e não outro? É possível ser diferente? Em que momento
e como o sujeito se constrói?
Ao tomarmos as teorias que tentam explicar a formação do homem
contemporâneo, ficamos instigados a refletir sobre estes modos de construção, que são
atravessados por discursos de várias ordens e contextos, com certeza conforma-se em uma
árdua tarefa, uma vez que, a busca por essas respostas, podem ser discutidas a partir de
diferentes abordagens teóricas. Isto por si só justifica a escolha pelos escritos de Foucault.
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O teórico durante seus estudos, entendeu o homem em constante construção
histórica, atravessado pelas construções culturais e relações de poderes e saberes a partir
da relação do outro com o “eu”. Conforme Garé:
O tratamento dado por Foucault às relações de poder e governamento contribui
para que se reflita em como as práticas pedagógicas referentes à educação do
surdo no contexto atual, podem mascarar o refinamento de práticas de
dominação. Essas considerações do teórico nos levam a questionar se de fato
a pseudo-inclusão que assistimos do surdo no contexto atual não seria manobra
proposital. Entretanto, outros teóricos nos ajudam a compreender melhor a
identidade e o sujeito de Foucault. (GARÈ, 2016:.47).

Um dos teóricos a que se refere a autora em livro que é fruto de sua tese de
doutorado em 2015, que trata da Educação formal e não formal, olhando para as
formações identitárias, é Hall (2013), este considera que as posições do sujeito
determinam suas posições identitárias, para ele o sujeito se constrói a partir de
determinados posicionamentos, ideológicos e construídos nas relações sociais. O teórico
critica Foucault, por entender que o Filósofo reduz o sujeito a um produto dos discursos
que o conformam, ao que chamou de formações discursivas. Já em Foucault as formações
discursivas devem ser entendidas como um lugar autorizado de determinados discursos,
ou seja, uma ordem, regularidade e posição de funcionamentos de determinados
enunciados. Estas formações podem ser entendidas como o que se pode dizer e onde
(FOUCAULT, 2010).
Foucault ao reconceptuar o sujeito pelo método genealógico, recupera a noção de
poder e põe em discussão o sujeito assujeitado, olhando a partir das formas de objetivação
e subjetivação, passa a olhar para o sujeito como corpo disciplinado a partir do regime de
verdade da normalização. Estes regimes de verdade para o teórico relacionam-se às
formas de governamentalidade e podem ser produzidos a partir da ignorância do outro,
da arte de enganar e da confissão e por fim, conclui que conforme Garé (2016, p.48) “(...)
a verdade é também conhecimento, constituindo-se em forma de subjetivação”.
Entretanto, Foucault também ainda na evolução de seu trabalho passa a ver o sujeito como
desejante que funciona conforme as práticas discursivas que o atravessam, e não mais só
como um corpo disciplinado, são “as tecnologias de si”.
Foucault (2011) ao conceber o sujeito como aquele que é governado e assujeitado,
contribui para a compreensão dos modos de governamentalidade, assim, podemos dizer

que a escola é uma Instituição Semi-Total que funciona ideologicamente pelos modos de
produção de sujeitos de acordo com os objetivos do governo.
Conforme Neto & Saraiva:
A nossa época, mais do que em qualquer outro momento na história humana,
parece ser cada vez mais regulada pela representação cultural e pelo
imaginário, a “espetacularização”, o risco e o controle sociais; e, mais do que
qualquer outro espaço institucional, a escola parece ainda ser o locusem que
tudo isso se combina em poderosos processos de subjetivação. A partir da
governamentalidade e seus deslocamentos recentes para uma racionalidade
neoliberal, pode-se entender, por exemplo, o crescimento das avaliações
governamentais, tais como Enem e Enade, as transformações das propostas
pedagógicas, as novas diretrizes para formação de professores (NETO &
SARAIVA, 2011: 8)

Diante disto, podemos refletir sobre os movimentos e processos educacionais a
partir destas relações de poder-saber, dito de outra forma, enquanto os discursos atuais
pregam uma “ Educação de Qualidade para Todos”, as ações em prol desta educação estão
muito longe de tornarem-se reais para todos, inclusive para os surdos, minoria linguística,
estrangeira em seu próprio país. Submetida à educação apenas oral como se fosse ouvinte,
desprestigiada pelas marcas produzidas numa escrita que não reflete o domínio da norma
culta da língua oral. A Educação dos Surdos na abordagem inclusiva, ou seja, aluno surdo
em sala ouvinte de escola regular, estão à mercê de políticas públicas voltadas à
Educação, mas que na verdade, escondem um jogo de atos performativos, criando uma
verdade pela representação da realidade da inclusão, que é tão falsa, e que reforça a
margem da sociedade. Pois, são as diferenças, que o Estado não quer ou que não consegue
resolver.
Os escritos de Foucault nos fazem pensar, portanto, em como esse indivíduo surdo
se reconhece dentro deste contexto educacional, que pela prática, passam pela escola
marcados pelo fracasso, em especial pelo não domínio da escrita da Língua Oral, o
Português. Estas marcas também constroem segundo o teórico um sujeito preso a uma
identidade atribuída. Destarte, não se tem a intenção de desqualificar a escola, mas sim
de provocar com este artigo, reflexões sobre a formação do sujeito surdo no contexto
atual, uma vez que a Educação que vem lhe sendo oferecida perpetua o fracasso no que
tange o acesso aos bens culturais produzidos pela sociedade ouvinte, também aos da
própria comunidade surda e as oportunidades de uma vida com mais qualidade do ponto

de vista econômico e social, já que a comunicação, também no registro pela escrita não
corresponde aos padrões da língua oral em seu registro escrito. Qual a saída então?
Portanto, ao transitar pelo espaço escolar sem uma língua primeira e a
compreensão da cultura a ela agregada, o surdo passa pela escolarização básica sem uma
identidade definida, tendo como representação de sua deficiência a dificuldade de
compreender o mundo a sua volta.

Essa ideia não é nova: discutir a escrita dos surdos?
É uma boa ideia! Na verdade, discutir essa questão surge na necessidade de ajudar
os professores e demais envolvidos na educação de surdos, que vivem o processo
inclusivo com o mínimo de respaldo. Foi da experiência das salas de aulas e das angústias
dos professores, que vem essa discussão que não é nova.
Assim, depois de um doutoramento em que se discutiu a construção de identidades
a partir de contextos formais e não formais, buscou-se num pós-doutorado dar
continuidade na busca de respostas a um problema que parece marcar o sujeito surdo, o
fracasso na escrita.
Desta forma, ao empreender uma busca por pesquisas e trabalhos que pudessem
contribuir para ajudar a minimizar esses problemas de escrita e apagar esse estigma que
persegue a comunidade surda, que aqui chamarei de português surdo, deparou-se com
uma vasta produção a respeito do tema, porém, parece que sempre falando da mesma
coisa. Ou seja, o que se encontrou foram discussões e análises comparativas entre a língua
portuguesa, que é oral, e a Língua de Sinais Brasileira, que é visual. No tocante a avaliação
do texto produzido pelo surdo em contexto escolar, pouco se fala. Ora, que as escritas são
diferentes muitos já escreveram, desde o início das pesquisas em torno das Línguas de
Sinais faladas no Brasil na década de 70.
A pesquisa também encontrou tentativas de criação de diferentes escritas como
representação da Libras, mas se já existe uma escrita universal, o Signwriting, por que
criar outra? Em que medida essas diferentes representações auxiliaram os surdos e
professores ouvintes no contexto da inclusão? Afinal, se todos os professores soubessem
Libras, dominassem a Língua de Sinais, tivessem recursos didáticos e tempo para dedicar
aos seus alunos surdos, talvez os problemas com a escrita fossem menores? Talvez! Por

que há de se pensar a língua atrelada às questões culturais e sociais do entorno do falante,
seja ele, surdo ou ouvinte. A escrita mecânica ou cópia não faz de ninguém um sujeito
letrado. São muitos mecanismos que entram em jogo na hora de uma produção textual.
Se recorrermos a constituição do sujeito segundo Benveniste:
[...] o sujeito se serve da palavra e do discurso para representar-se a si mesmo,
tal como quer ver-se, tal como chama o “outro” a comprovar. [...] Pela simples
alocução, aquele que fala de si mesmo instala o outro nele e dessa forma se
capta a si mesmo, se confronta, se instaura tal como aspira a ser, e finalmente
se historiza nessa história incompleta ou falsificada. [...] A linguagem, assim,
é utilizada aqui como palavra, convertida nessa expressão da subjetividade
iminente e evasiva que constitui a condição do diálogo. A língua fornece o
instrumento de um discurso no qual a personalidade do sujeito se liberta e se
cria, atinge o outro e se faz reconhecer por ele. Ora, a língua é uma estrutura
socializada, que a palavra sujeita a fins individuais e intersubjetivos, juntandolhe assim um perfil novo e estritamente pessoal. A língua é um sistema comum
a todos; o discurso é ao mesmo tempo portador de uma mensagem e
instrumento de ação. Nesse sentido, as configurações das palavras são cada vez
únicas, embora se realizem no interior – e por intermédio – da linguagem. Há,
pois, antinomia no sujeito entre o discurso e a língua (BENVENISTE:2005:
84).

Isto posto, escrever é uma posição do enunciador que ao colocar-se faz escolhas
linguísticas que tem significado particular, segundo Benveniste o sujeito constitui-se pela
e na linguagem,
O levantamento bibliográfico não encontrou texto que tratam da leitura do texto
escrito com português surdo e as respectivas formas de possíveis intervenções e
reconstruções textuais. Considerando que o processo de letramento surdo demanda um
ensino bilíngue, como ajudar o professor, que as vezes nem é mediado por intérprete,
dadas as condições oferecidas aos alunos nas escolas públicas com salas inclusivas?
Como construir modos de intervenção frente ao texto dos alunos surdos?
Compete ao professor colocar-se como mediador do desenvolvimento da
escrita, tanto em seus aspectos formais quanto funcionais. Parece claro, porém,
que práticas que tomam o texto como unidades de sentido e, portanto, como
instância comunicativa entre um eu e um tu, têm mais chances de alcançar o
sucesso do que aquelas que veem o texto como depósito de ocorrências
gramaticais enquadradas ou não dentro da norma culta (CAYSER, CRESTANI
E DIEDRICH 2016:1428)

Conforme observa-se a avaliação de um texto também demanda um deslocamento
do professor em relação ao erro, que deve ser tomado como ponto de partida para o
desenvolvimento de habilidades necessárias ao domínio comunicativo do aluno.

Considerações Finais
Utilizando os escritos de Foucault buscou-se refletir sobre o sujeito e sua
constituição discursiva, e de como estas servem de ferramentas de governamento, com
objetivo de discutir como a falta de ações em prol de uma educação de qualidade para o
surdo, contribui para acentuar as marcas de um fracasso linguístico, perpetuado pelas
diferenças apontadas quando na comparação da escrita produzida por alunos surdos em
contexto escolar em relação ao esperado domínio da norma culta do português.
Identificou-se também a escassa produção de pesquisas que saiam do lugar
comum, ou seja, que parem de discutir as diferenças entre o português surdo, como
chamou-se aqui, e o português padrão, uma vez que estes não parecem resolver o grande
problema dos professores na escola: como avaliar de forma qualitativa e quantitativa o
texto do surdo, sem imputar-lhe o estigma do fracasso linguístico.
Por fim, chamamos atenção para a importância do professor no processo de
mediação entre o aluno e a escrita, pois é a partir desse posicionamento que este
estabelece uma relação com esse sujeito, marcando como negativo ou positivo o esforço
do aluno que busca comunicar-se com a comunidade oral por meio da escrita do
português.
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Resumo:
Fundamentados no referencial teórico da Análise do Discurso de origem francesa (PÊCHEUX,
1988), em sua perspectiva desconstrutiva (CORACINI, 2007; GUERRA, 2010, 2015) e imbuídos
do método arquegenealógico foucalutiano (FOUCAULT, 1987, 2007) propomo-nos a refletir
sobre os documentos elaborados pelos órgãos indigenistas oficiais brasileiros por ocasião da
realização, em 2015, da 1ª Conferência Nacional de Política Indigenista; e, embasados na
identificação e análise das condições de produção deste discurso indigenista oficial, buscamos
compreender o processo de construção discursiva da representação do sujeito indígena nos
textos oficiais.
Palavras-chave: discurso oficial; discurso indigenista; representação.

Introdução
A pesquisa Uma análise discursivo-descontrutiva do discurso indigenista
brasileiro é desenvolvida no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Letras do
Câmpus de Três Lagoas da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Ela parte do
pressuposto de que a produção social dos discursos não é casual, mas controlada,
organizada e selecionada por meio de procedimentos de controle com vistas a permitir a
formação de identidades e as relações de poder (FOUCAULT, 2013), e se propõe a refletir
sobre os documentos elaborados pelos órgãos indigenistas oficiais brasileiros por ocasião
da realização, em 2015, da 1ª Conferência Nacional de Política Indigenista e sobre as
relações que estes documentos estabelecem com a legislação internacional que trata de
direitos dos povos indígenas, a saber, a Convenção nº 169 da Organização Internacional
do Trabalho - OIT – Decreto n.º 5.051, de 19.04.2004 e a Declaração das Nações Unidas
sobre os direitos dos povos indígenas – ONU - 13.09.2007.
Nesta pesquisa, defendemos a hipótese de que a criação discursiva da
representação do sujeito indígena pelo discurso indigenista oficial brasileiro traz marcas
de colonialidade e contribui para a normalização da subalternização a que os povos
indígenas estão submetidos desde o início da colonização. Temos como objetivo
problematizar o discurso indigenista oficial brasileiro e refletir sobre sua constituição

ideológica a fim de identificar possíveis marcas discursivas de discriminação, de exclusão
e da tentativa de manutenção da subalternidade indígena na sua relação com o branco;
identificar as formações discursivas que atravessam o discurso e o seu papel na construção
dos efeitos de sentido; analisar as representações criadas por esse discurso para o sujeito
indígena e os efeitos de sentido que elas geram.
A pesquisa se ancora no referencial teórico da Análise do Discurso de origem
francesa (PÊCHEUX, 1988), sob a perspectiva desconstrutiva (CORACINI, 2007;
GUERRA, 2010, 2015), e se vale do caráter transdisciplinar desse campo de pesquisa
para mobilizar os estudos pós-colonialistas a partir da epistemologia do sul (QUIJANO,
1992, 2010; MIGNOLO, 2008; NOLASCO, 2013; SANTOS, 2010) com vistas a
identificar e problematizar as marcas de colonialidade que emergem da materialidade
discursiva e seus efeitos sobre as vozes subalternas presentes nos espaços periféricos e
manifestadas por sujeitos fronteiriços, entendendo a fronteira não apenas como espaço
físico mas, principalmente, como condição social.
O

método

utilizado

nesta

pesquisa

é

arqueogenealógico focaultiano (FOUCAULT, 1987, 2007), por meio do qual propomonos a identificar e analisar as condições de produção do discurso indigenista oficial
brasileiro, com a finalidade de buscar compreender o processo de construção discursiva
da representação do sujeito indígena nos textos oficiais.
Evidentemente, devido à limitação de espaço, neste texto não conseguiremos
abranger todas as complexas relações que se estabelecem a partir das materialidades
discursivas estudadas, mas nos propomos a apresentar a análise de um recorte para
exemplificar o que pretendemos realizar no âmbito desta pesquisa.

Fundamentação Téorica
Refletimos neste texto sobre as relações de poder sob a ótica de Foucault (2013,
2015), segundo a qual as relações de poder se constituem como um conflito entre
sujeitos/instituições que buscam a tomada/manutenção do poder. Nas palavras de
Foucault (2015, p. 104), “onde há poder há resistência”. Logo, não acreditamos em
discurso neutro, nem em representações discursivas neutras, mas partimos do pressuposto

de que elas são criadas como armas para o fortalecimento/enfraquecimento de sujeitos
nos enfrentamentos advindos das lutas simbólicas pelo poder (CHARTIER, 2011).
Essa luta simbólica estabelecida entre as raças na atualidade, segundo a qual a
raça branca é superior às demais, iniciou-se com o surgimento do conceito de raça. No
momento da chegada dos europeus à América, eles sentiram a necessidade de tomar o
poder e, para isso, resolveram marcar sua posição de superioridade, e o fizeram
discursivamente por meio da criação do conceito de raça. Esse conceito foi criado para
indicar uma suposta superioridade da raça branca que justificaria a colonização dos
demais povos (QUIJANO, 1992). Esse conceito foi tão produtivo que, posteriormente,
foi reproduzido em todo o mundo colonizado com intuito de justificar a relação de poder
que a Europa colonizadora mantinha com os países colonizados.
O colonialismo não foi estanque, nem se manteve preso ao momento histórico
da chegada dos colonizadores europeus à América, mas se perpetua por meio de
estratégias de poder também executadas discursivamente. Logo, a luta simbólica entre as
raças estabeleceu um abismo (SANTOS, 2010), uma fronteira (NOLASCO, 2016) entre
os europeus e o restante do mundo; entre o discurso hegemônico e os discursos
subalternos. Essa perspectiva metodológica relevante diz respeito diretamente à
genealogia de Foucault, em que a problematização das relações de poder que se instauram
nos interdiscursos, resultando nas possíveis representações, denunciam a existência de
um discurso estereotipado que rotula e nega o jogo da diferença, o hibridismo, a alteridade
que está na base da identidade (GUERRA, 2011).

Com a palavra a materialidade discursiva
Nos propomos nesta seção a analisar R1 que é composto pela fala de João Pedro
Gonçalves da Costa, Presidente da FUNAI quando da realização da 1ª Conferência
Nacional de Política Indigenista, em vídeos que foram apresentados nas etapas regionais
desse evento com o objetivo de mobilizar para a participação na conferência. Ressaltamos
que esse vídeo faz parte do material oficial produzido pela comissão organizadora do
evento sob supervisão da Comissão Nacional de Política Indigenista1.
1

A Comissão Nacional de Política Indigenista foi criada por decreto presidencial em 22 de março de 2006,
pelo então presidente Luiz Inácio Lula da Silva e foi composta pelos seguintes órgãos e entidades

Saúdo a todos, a todas, aos povos indígenas, às organizações não
governamentais, os representantes dos nossos ministérios e fazer aqui uma
conclamação no sentido de nós participarmos dessa que vai ser a 1ª
Conferência Nacional de Políticas Indigenistas. Nós queremos chamar a
atenção da participação da sociedade civil, dos servidores da FUNAI, mas
fundamentalmente, de garantir nesse processo a voz, as reflexões, as
proposituras dos povos indígenas. Nós vamos terminar em novembro esse
processo, nos dias 17 a 20 de novembro, e nós queremos garantir uma reflexão
profunda acerca da política indigenista do nosso país e apontar para o presente
e o futuro políticas públicas consistentes onde possam garantir aquilo que já
está garantido e avanços nesse processo histórico, mas garantir muito mais
direitos aos povos indígenas de nosso país. (FUNAI, 2015c)

Quero analisar nesse recorte as ocorrências do verbo transitivo garantir, que
segundo o dicionário Michaelis on line tem como significados possíveis: 1. Prestar fiança;
abonar, afiançar, responsabilizar-se por; 2. Dar como certo ou seguro; assegurar. Em
todas as ocorrências destacadas esse verbo carrega o significado de assegurar: assegurar
a voz, as reflexões, as proposituras; assegurar uma reflexão; assegurar aquilo que já está
garantido; assegurar muito mais direitos. De modo que, para entendermos melhor a
profundidade do termo recorro ao significado do verbo assegurar: tornar infalível, seguro.
Dizer que algo está garantido quer dizer que não precisamos nos preocupar, que não
haverá nada que impeça de que aconteça o que foi garantido, que podemos ficar
tranquilos, que não precisamos lutar, afinal o que queremos está seguro.
Em uma fala de apenas um minuto e dez segundos, o presidente utiliza cinco vezes
o verbo garantir, quatro vezes em sua forma infinitiva e uma vez no particípio. Essa
recorrência nos leva a acreditar que é importante deixar claro que aos povos indígenas
muito já foi garantido.

governamentais e não governamentais: Ministério da Justiça, Casa Civil da Presidência da República,
Secretaria Geral da Presidência da República, Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da
República, Ministério de Estado de Minas e Energia, Ministério de Estado da Educação, Ministério de
Estado do Meio Ambiente; Ministério de Estado do Desenvolvimento Agrário, Ministério de Estado do
Desenvolvimento Social e do Combate à Fome; Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão;
representantes indígenas e representantes de ONGs indigenistas. Importante salientar que a constituição da
Comissão Organizadora Nacional da 1CNPI foi elaborada para que o discurso governamental sempre fosse
prevalente, uma vez que mesmo todos os representantes indígenas somados aos representantes das
organizações não-governamentais (12 votos) não conseguiriam derrubar uma proposta governamental por
ter sido garantida a maioria de representantes de órgãos governamentais (13 votos). Nesse fato nos
amparamos para considerar o material elaborado por ocasião da 1ª Conferência Nacional de Política
Indigenista como discurso indigenista oficial brasileiro.

Considerando que é no discurso que se estabelece a relação entre poder e
resistência e que o presidente fala em nome do órgão oficial de política indigenista
brasileiro, somos levados a concluir que a recorrência da utilização do verbo garantir
serve para mostrar que muito já foi feito pelo governo em atenção às demandas do
Movimento Indígena Brasileiro; serve para “acalmar” os povos indígenas; serve para
reduzir a resistência e garantir a manutenção do poder. Mas que garantias são essas que
o presidente da FUNAI insiste em afirmar que existem?
Considerando o tema da Conferência, A relação do Estado Brasileiro com os
Povos Indígenas no Brasil sob o paradigma da Constituição de 1988, somos levados a
pensar que as garantias das quais trata a fala do presidente da FUNAI são aquelas trazidas
pela carta magna.
A constituição de 1988 é considerada um avanço no que diz respeito aos povos
indígenas se consideradas as demais constituições brasileiras. A carta magna reconhece
o direito de ser indígena, rejeitando deste modo os objetivos integracionistas e a ideia de
ser a condição de índio transitória, “garantindo” aos povos indígenas o reconhecimento
de suas múltiplas culturas e o respeito às suas tradições, a seus modos de vida e às suas
organizações jurídico-sociais (FERREIRA, 2017). Segundo Bicalho (2010), foi
justamente o direito de permanecerem índios, povos etnicamente diferenciados, a maior
conquista dos povos indígenas na nova Carta. Esse reconhecimento à existência de
diversos povos indígenas, com línguas maternas diferentes, com culturas diferentes
permitiu também que fosse garantido o direito à educação diferenciada, bilíngue, como
respeito à língua materna de cada povo.
No entanto, sabemos que mesmo passados 30 anos, desde a promulgação da
Constituição de 1988, a sociedade ainda não compreendeu e aceitou a condição entrecultural dos povos indígenas, o que gera muito preconceito e discriminação. O
interdiscurso nos permite mobilizar a memória discursiva de que, apesar do crescimento
do número de indígenas vivendo nas cidades ter refletido na ideia de que indígenas são
aqueles sujeitos que vivem aldeados e trajam adereços tradicionais, grande parte da
sociedade hegemônica ainda compartilha desse senso comum (FERNANDES, 2005). O
sujeito branco ainda não esqueceu completamente as ideias integracionistas, fato
comprovado pelo Estatuto do Índio, ainda em vigor, no qual os indígenas são

categorizados em isolados, em vias de integração e integrados. Aos olhos da sociedade
branca, àqueles considerados integrados não caberia mais as especificidades legais
atribuídas aos indígenas. Eles já teriam se convertido em brasileiros, não seriam mais
indígenas. O significado da “garantia” preconizada pela Constituição do direito de ser
brasileiro sem deixar de ser indígena ainda não foi entendido completamente. Logo,
diante dessas simples observações já é possível problematizar que o respeito às múltiplas
culturas indígenas não pode ser considerado como um direito efetivamente alcançado.
Considerando a relevância do território para o modo de vida dos povos indígenas,
uma vez que a importância que dão à terra vai muito além da retirada de sua subsistência,
passa por questões sentimentais e alcança importância espiritual, outro relevante direito
que a Constituição de 1988 “garantiu”, o mais fundamental de todos os direitos na
perspectiva da cultura indígena, foi o direito às terras que tradicionalmente ocupam e à
sua demarcação pela União (FERREIRA, 2017).
Apesar disso, esta foi outra garantia legal que não se tornou direito alcançado para
muitos povos indígenas. Apesar de desde os tempos do Serviço de Proteção ao Índio e
em toda a existência da FUNAI a questão de proteção e demarcação do território indígena
estar em pauta pouco se fez. Historicamente, no que diz respeito à questão agrária, os
órgãos indigenistas oficiais do Brasil atuaram na contramão do objetivo para o qual foram
criados: ao invés de defenderem os interesses indígenas serviram como facilitadores para
a exploração do território indígena e dos recursos naturais neles existentes por grupos
econômicos nacionais e internacionais (MOONEM, 1983; BARBOSA, 2016).
A maioria das terras demarcadas encontra-se na Amazônia Legal. Nas regiões
Sul, Sudeste, Nordeste e no estado de Mato Grosso do Sul, onde a exploração econômica
e a colonização encontram-se em estágio mais avançado, pouco se progrediu na questão
da demarcação das terras indígenas o que acaba por fazer com que esses povos fiquem
confinados em pequenos territórios, insuficientes para conduzir satisfatoriamente o seu
modo de vida e acaba gerando recorrentes e violentos conflitos agrários (FUNAI, 2015).
Outra garantia destacada na fala do presidente foi a garantia de voz aos
representantes indígenas. A partir da Constituição de 1988, que estabelece uma relação
de igualdade entre as lideranças indígenas e os administradores da FUNAI, o órgão
indigenista oficial brasileiro precisou passar por uma adequação. A FUNAI deixou se ser

a exclusiva mediadora entre os indígenas e a sociedade envolvente, uma vez que os
indígenas alçaram o direito de se representar a partir da nova Constituição. Por meio do
Movimento Indígena Brasileiro, cada vez mais as lideranças indígenas tem representado
a si e a suas comunidades, e cada vez mais a FUNAI tem perdido poder e recursos junto
ao Governo Federal (BICALHO, 2010). Além disso, cada vez mais os líderes indígenas
passaram a reivindicar seu direito de constituir o quadro de servidores da instituição e a
participar das ações realizadas por essa.
A FUNAI passa a ter então de rever as ações impositivas que realizava, desde sua
fundação em 1967, e a ter que estabelecer com os povos indígenas relações dialógicas.
Com o fortalecimento do Movimento Indígena Brasileiro, os povos indígenas passaram a
não acatar passivamente as políticas a eles determinadas, buscando participar de sua
elaboração.
Logo, a realização de conferências passou a constituir-se como uma estratégia
para que o diálogo entre o órgão indigenista oficial e os povos indígenas se estabelecesse.
Essa afirmação pode ser confirmada a partir da definição de conferência trazida pelo
Documento Base da 1CNPI:
Conferência é uma instância de participação social, ou seja, um fórum
democrático de diálogo e atuação conjunta entre a administração pública
e a sociedade civil. São espaços importantes onde o Estado e a sociedade
avaliam, propõem definições e o acompanhamento de programas e políticas
públicas em diferentes níveis, do local ao nacional (FUNAI, 2015, p. 1, grifo
meu).

No entanto, diferentemente das Assembleias Indígenas, realizadas desde 1970,
que se constituíram como o discurso fundador do Movimento Indígena Brasileiro, que
eram organizadas pelos líderes indígenas e nas quais se discutia temas escolhidos por
esses líderes e de interesse dos povos indígenas (BICALHO, 2010); as conferências são
organizadas, majoritariamente, por representantes de órgãos governamentais, que
escolhem os temas a serem discutidos. No caso da 1ª Conferência Nacional de Política
Indigenista, a Comissão Organizadora, composta, em sua maioria, por representantes
indicados por órgãos governamentais, elaborou o Documento Base (FUNAI, 2015) com
os elementos históricos e políticos que fundamentaram as discussões realizadas no âmbito
das etapas regionais e nacional do evento. E mesmo nas etapas locais, realizada segundo

o folder do evento (FUNAI, 2015a), “seguindo as formas próprias de organização social
dos povos indígenas nelas envolvidos”, as orientações institucionais estiveram presentes
por meio do Caderno de Orientações Metodológicas – Etapas Locais (FUNAI, 2015b).
Não queremos por meio desta afirmação questionar a participação dos
representantes dos povos indígenas, buscamos apenas problematizar que essa
participação, esse direito à voz, se deu por meio do filtro do branco, representante de
órgãos governamentais. O modo como a participação indígena se deu foi de acordo com
a organização social dos brancos, a partir da priorização e da historicização realizada,
majoritariamente por brancos, o que foi conseguido por meio da própria constituição da
Comissão de Política Indigenista responsável pela organização do evento.
Problematizamos ainda que essa “necessidade” de as discussões sobre temas
relevante aos povos indígenas terem de ser filtradas pelo modo organizacional do branco
tem sua raiz na crença de que a organização cultural e social do branco é superior à do
indígena, que por sua vez baseia-se no eurocentrismo criado a partir da chegada dos
europeus à América (QUIJANO, 1992).
Logo, apesar de serem as conferências um lugar da tentativa de estabelecimento
de diálogo, este não se dá entre iguais, mas entre o representante do discurso hegemônico,
o órgão governamental, e os representantes dos discursos subalternos, os povos indígenas.
Interpretamos que a tensão entre poder e resistência mantém-se tão fortemente presente
quanto no período colonial, ainda que as armas não sejam as mesmas, já que no interior
das conferências o enfrentamento se dá discursivamente, mas os atores sociais
permanecem nos mesmos papéis. O branco continua em sua busca de subjugar os
indígenas, na perpetuação de um comportamento colonial.

Considerações Finais
Como já afirmamos, seria impossível abordar todas as relações que pretendemos
analisar entre as materialidades discursivas que compõem o corpus da pesquisa em que
estamos trabalhando em um texto como esse. Apesar disso, acreditamos que a análise de
R1, realizada com o objetivo de exemplificar as análises discursivas que serão realizadas
no âmbito da pesquisa Uma análise discursivo-descontrutiva do discurso indigenista
brasileiro, possa dar uma ideia do trabalho que estamos empenhados em realizar.

Com relação à análise de R1, ressaltamos que além da regularidade da presença
do verbo garantir, muitos outros elementos poderiam ser analisados neste recorte e que a
análise não foi levada à frente por conta da limitação de espaço. Ainda assim, acreditamos
ter conseguido realizar um gesto de interpretação que trouxe à tona que, infelizmente, as
“garantias” constitucionais, tão alardeadas pela FUNAI, ainda não se concretizaram
completamente e seus reflexos na vida cotidiana dos povos indígenas ainda é bastante
tênue.
Deste modo, tanto as garantias legais não efetivadas como as práticas coloniais
ainda exercidas levam à manutenção da posição de subalternidade, que induz à
possibilidade de não priorização no atendimento aos direitos, num ciclo vicioso
constitutivo do conflito caracteristicamente existente nas relações de poder, que contribui
para a sustentação do discurso hegemônico.

Referências
BARBOSA, Rodrigo Lins. O Estado e a questão indígena: crimes e corrupção no SPI e
na FUNAI (1964-1969). Dissertação de Mestrado. Programa de Pós-Graduação em
História. Universidade Federal de Pernambuco. 2016.
BICALHO, Poliene Soares dos Santos. Protagonismo Indígena no Brasil: Movimento,
Cidadania e Direitos (1970-2009). Tese de Doutorado. Instituto de Ciências Humanas.
Universidade de Brasília. 2010.
CHARTIER, Roger. Defesa e ilustração da noção de representação. In: Fronteiras,
Dourados, MS, v. 13, n. 24, p. 15-29, jul./dez. 2011.
CORACINI, Maria J. A celebração do outro: arquivo, memória e identidade: línguas
materna e estrangeira. Plurilinguismo e tradução. Campinas: Mercado de Letras, 2007.
FERNANDES, Gilmara. População Urbana: desafio das Políticas Públicas. Brasília,
nª279, outubro de 2005.
FERREIRA, Antonio O. Demarcação de terras indígenas e o princípio constitucional
do
não-retrocesso.
Disponível
em:
http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI265643,31047Demarcacao+de+terras+indigen
as+e+o+principio+constitucional+do. Acesso em 03/11/2017
FOUCAULT, Michel. A Arqueologia do Saber. 3 ed. Trad. Baeta Neves. Rio de Janeiro:
Forense Universitária, 1987.

_______. A ordem do discurso. Trad. Laura Fraga de Almeida Sampaio, 23 ed. São
Paulo: Loyola, 2013.
_______. Método. In: _____História da sexualidade I: a vontade de saber. E ed. Trad.
Maria Thereza da Costa Albuquerque e J.A. Guilhon Albuquerque. São Paulo: Paz e
Terra, 2015.
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO. (2015) Documento Base. Disponível em:
http://www.funai.gov.br/index.php/todos-presidencia/3252-documentos-1-conferencianacional-de-politica-indigenista. Acesso em 06/11/2017, às 22 h.
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO. (2015a) Folder da 1ª Conferência Nacional de
Política
Indigenista.
Disponível
em:
http://www.funai.gov.br/arquivos/conteudo/ascom/2015/doc/jun06/Folder%2016%2006
.pdf. Acesso em 02/10/2018, às 17h50.
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO. (2015b) Caderno de Orientações
Metodológicas:
Etapas
Locais.
Disponível
em:
http://www.funai.gov.br/arquivos/conteudo/ascom/2015/img/mai05/Caderno%20de%20Metodologias%20%20VERSAO%20REVISTA%20ONLINE.pd
f. Acesso em 09/10/2018, às 18h.
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO. (2015c) Fala do Presidente da FUNAI.
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=ocs-smgyKUI. Acesso em
20/10/2018, às15h.
GUERRA, V.M.L. Entre a mídia impressa e o discurso da “integração”, a construção
identitária dos indígenas. In CORACINI, Maria José R. F. (Org.) Identidades silenciadas
e (in)visíveis: entre a inclusão e a exclusão (identidade, mídia, pobreza, situação de rua,
mudança social, formação de professores). Campinas: Pontes, 2011, p.127-148.
_______. O indígena de Mato Grosso do Sul: práticas identitárias e culturais. São
Carlos: Pedro e João Editores, 2010.
MIGNOLO, Walter. Desobediência epistêmica: a opção descolonial e o significado de
identidade em política. Cadernos de Letras da UFF. Dossiê Literatura, língua e
identidade, nº34, p.287-324, 2008.
MOONEN, Francisco. Pindorama Conquistada: repensando a questão indígena no
Brasil. João Pessoa: Alternativa, 1983.
NOLASCO, Edgar C. O método do discurso fronteiriço: por uma aproximação do sujeito
da exterioridade. In: GUERRA, V. M.L.; ALMEIDA,W.D. (Orgs). Povos indígenas em
cena: das margens ao centro da história. Campo Grande: OMEP/BR, 2016, p.52-66.

PÊCHEUX, Michel. Semântica e discurso: uma crítica à afirmação do óbvio. Trad. Eni
p. Orlandi. 3ed. Campinas. Editora da Unicamp, 1988.
QUIJANO, Aníbal. Colonialidade do poder e classificação social. In: SANTOS,
Boaventura Sousa; MENESES, Maria Paula (orgs.). Epistemologias do Sul. São Paulo:
Cortez, 2010. P. 84-130.
_______. Colonialidad y Modernidad/Racionalidad. 1992. Disponível em:
https://problematicasculturales.files.wordpress.com/2015/04/quijano-colonialidad-ymodernidad-racionalidad.pdf. Acesso em: 29/07/2016.
SANTOS, Boaventura Sousa. Para além do Pensamento Abissal: das linhas globais a uma
ecologia dos saberes. In: ______; MENESES, Maria Paula (orgs.). Epistemologias do
Sul. São Paulo: Cortez, 2010. P. 31-83.

ENTRE CERTEZAS AFIRMADAS
E CERTEZAS QUESTIONADAS
Sheila Elias de Oliveira
UNICAMP
sheilaeliasdeoliveira@gmail.com
Resumo:
Este texto analisa em uma notícia jornalística o questionamento de certezas afirmadas por Michel
Temer em seu pronunciamento oficial no Dia Internacional da Mulher em 2017. A análise dá
visibilidade aos mecanismos de questionamento das certezas, e examina o funcionamento político
do discurso polêmico da notícia, que se opõe tanto à posição-sujeito heteronormativa que
sustenta a enunciação de Temer quanto a uma posição de neutralidade na notícia jornalística.
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Aquilo que sei, acredito.
(Wittgenstein, Da certeza, 1959, nota 171)

A certeza como questão de linguagem
Esta reflexão se inscreve no projeto desenvolvido sob minha coordenação pelo
grupo de pesquisa Linguagem, Enunciação, Discurso (LED) na Universidade Estadual de
Campinas. A partir de uma posição teórica que articula a Semântica da Enunciação com
a Análise de Discurso, temos investigado o funcionamento da linguagem na construção
das certezas como efeitos de sentido no dizer.
Nesse momento histórico brasileiro em que as certezas afirmadas são comumente
tomadas como inquestionáveis, com o apagamento da escuta do outro e da possibilidade
de dúvida1, uma semântica linguística materialista é chamada a compreender o modo
como os mecanismos linguísticos e enunciativos de significação da certeza produzem
sentido e o modo como a significação da certeza intervém na divisão política de sentidos
no dizer.
A significação da certeza na linguagem foi objeto da reflexão de Wittgenstein no
conjunto de anotações intitulado Da certeza (WITTGENSTEIN, 1969). O filósofo reflete
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Alguns processos enunciativos são indícios desse momento histórico, que no Brasil assume grandes
proporções desde o golpe que impediu a presidenta Dilma Rousseff: a polarização de posições ou opiniões;
a pós-verdade, que apela a crenças e emoções; as fake news que, assim, como as pós-verdades, são
mobilizadas para direcionar ações ou opiniões; os discursos de ódio frequentes em postagens nas redes
sociais em nome de uma noção falaciosa de liberdade de expressão.

sobre a relação entre certeza, verdade e crença no funcionamento do “jogo da linguagem”
das línguas naturais. Um exemplo que ele discute em várias notas são as frases afirmativas
iniciadas por eu sei. Segundo Wittgenstein, essas frases aparentam descrever um estado
de coisas e garantir como fato o que é apresentado como sabido pelo sujeito que enuncia.
Tomadas na sua aparente evidência, elas fazem esquecer de que não basta afirmar eu sei
para que o sujeito de fato saiba, ou tampouco que o fato afirmado como saber seja
verdadeiro. Wittgenstein mostra que os falantes empregam frases afirmativas com eu sei
sem se preocupar “se faz sentido” empregá-las, isto é, se de fato a elas se segue a
apresentação de um saber, e se é necessário ou pertinente informar o saber do falante que
enuncia. A aparente evidência dessas frases faz com que os falantes esqueçam que a
linguagem permite outras frases com o verbo saber que anulam o efeito de certeza das
afirmações com eu sei, como Eu pensava que sabia.
A reflexão de Wittgenstein dá visibilidade ao que, pela filiação à Análise de
Discurso (PÊCHEUX, 1975), concebemos como a incompletude constitutiva do sentido
na linguagem. As anotações de Wittgenstein apontam para a polissemia e a instabilidade
do sentido em funcionamento nos mecanismos linguageiros de significação da certeza.
Essa primeira compreensão dará base à análise que segue.

Certeza, segurança e convicção
Em 2017, Michel Temer, ocupando o cargo de Presidente da República, fez um
pronunciamento no Dia Internacional da Mulher que suscitou protestos imediatos nas
redes sociais. Grande parte dos jornais e revistas semanais, ao registrar o pronunciamento,
tematizaram os protestos2. Vou tomar como corpus uma notícia publicada na Folha de S.
Paulo que, ao tematizar o pronunciamento de Temer, sem abordar os protestos das redes
2

Alguns exemplos: El País, Veja, Estadão, Época Negócios e Jornal do Comércio. El País: Temer reduz
https://brasil.elpais.com/brasil/2017/03/08/politica/1489008097_657541.htmlpapel da mulher à casa e é
alvo de protestos nas redes sociais. Disponível em Veja: Discurso de Temer no Dia da Mulher é criticado na internet.
Disponível em: https://veja.abril.com.br/politica/discurso-de-temer-no-dia-da-mulher-e-criticado-na-internet/. Estadão: Redes
sociais ironizam declarações de Temer sobre o Dia da Mulher. Disponível em: https://emais.estadao.com.br/noticias/gente,redessociais-ironizam-declaracoes-de-temer-sobre-o-dia-da-mulher,70001692222.
Época Negócios: Gafes marcam discurso de Temer no Dia da Mulher.
Disponível
em:
https://epocanegocios.globo.com/Brasil/noticia/2017/03/gafes-marcam-discurso-de-temer-no-dia-damulher.html. Jornal do Comércio: Michel Temer causa polêmica com discurso no Dia da Mulher.
https://www.jornaldocomercio.com/_conteudo/2017/03/galeria_de_imagens/550883-michel-temer-causapolemica-com-discurso-no-dia-da-mulher.html. Consultas em 23/10/2018.

sociais, produziu um questionamento das certezas enunciadas no pronunciamento. Me
interessa compreender na notícia, intitulada “‘Tenho convicção do que a mulher faz pela
casa’, diz Temer no Dia da Mulher”3, os mecanismos mobilizados nesse questionamento
para refletir sobre o funcionamento político da notícia.
O pronunciamento de Temer traz dois modalizadores epistêmicos: –
“seguramente” e “eu tenho (absoluta) convicção”, como mecanismos de significação da
certeza; ambos são retomados na notícia da Folha. Antes de partir para o texto da notícia,
me interessa analisar esses dois modalizadores no dizer de Temer, dando visibilidade aos
deslizes de sentido no movimento entre o funcionamento previsto na língua e os
encadeamentos na enunciação. Trago abaixo um recorte do pronunciamento, em que os
dois modalizadores aparecem:
(...) a mulher ainda é tratada como se fosse uma figura de segundo grau, quando
na verdade, ela deve ocupar o primeiro grau em todas as sociedades.
Eu digo isso com a maior tranquilidade, porque eu tenho absoluta convicção,
até por formação familiar e por estar ao lado da Marcela, o quanto a mulher
faz pela casa, o quanto faz pelo lar, o que faz pelos filhos. E, portanto, se a
sociedade de alguma maneira vai bem, quando os filhos crescem, é porque
tiveram uma adequada educação e formação em suas casas. E seguramente
isso quem faz não é o homem, isso quem faz é a mulher4.

Assim como o verbo saber nas frases com eu sei, nas frases com eu tenho
convicção e seguramente, os modalizadores predicam tanto o sujeito da enunciação
quanto o objeto do dizer. Nas afirmações com eu tenho convicção, a relação com o sujeito
que enuncia é enfatizada. Isso porque a convicção é uma qualidade atribuída a sujeitos, e
não está necessariamente ligada à verdade do fato sobre o qual ela é afirmada5. O objeto
da convicção é o papel proeminente da mulher na gestão da casa e da família; nas palavras

Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/poder/2017/03/1864708-tenho-conviccao-do-que-amulher-faz-pela-casa-diz-temer-no-dia-da-mulher.shtml. Consulta em 21/10/2018.
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Para entender esse efeito, basta lembrarmos os memes que circularam em 2016 sobre o enunciado “Não
tenho provas, mas tenho convicção”, atribuído a um procurador da Operação Lava-Jato quando apresentou
denúncia contra o ex-presidente Lula. A oposição entre ‘prova’ e ‘convicção’ liga a primeira à verdade dos
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do site G1: http://g1.globo.com/politica/operacao-lava-jato/noticia/2016/09/afinal-procurador-da-lavajato-disse-nao-temos-prova-temos-conviccao.html. Consulta em 09/09/2018.
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de Temer: “o quanto a mulher faz pela casa, o quanto faz pelo lar, o que faz pelos filhos”.
O grau de convicção é enfatizado: “tenho absoluta convicção”. A certeza é justificada
pela sua experiência pessoal: a formação familiar e a convivência com a esposa.
Essa certeza, assim justificada, faz parte de um movimento argumentativo 6: ela é
argumento para a conclusão – encadeada pelo operador argumentativo ‘portanto’ – de
que “se a sociedade de alguma maneira vai bem, quando os filhos crescem, é porque
tiveram uma adequada educação e formação em suas casas”, e de que isso se deve à
mulher; nas palavras de Temer: “seguramente isso quem faz não é o homem, isso quem
faz é a mulher”.
Nesse movimento argumentativo, o modalizador epistêmico seguramente é
mobilizado. A segurança, diferentemente da convicção, é uma qualidade atribuída tanto
a sujeitos quanto a objetos, dispositivos, lugares, etc. Mas enquanto modalizador, o
advérbio seguramente é interpretado em relação ao sujeito da enunciação; uma paráfrase
seria: “eu tenho segurança de que é a mulher que faz isso”. Em contraposição a esse
funcionamento que enfatiza a crença do sujeito que enuncia, a assertiva projeta sobre o
objeto da segurança uma interpretação factual, não subjetiva: “seguramente isso quem faz
não é o homem, isso quem faz é a mulher”.
A construção da certeza nesse recorte do pronunciamento de Temer desliza de
uma convicção afirmada como justificada pela experiência pessoal – a formação familiar
e a convivência com a esposa – para uma segurança justificada por um fato evocado como
social: o de que em casa quem educa e forma os filhos é a mulher. Nesse movimento
argumentativo, o papel determinante da mulher na formação e educação dos filhos é posto
como condição do bom desenvolvimento da sociedade e assim serve como argumento de
Temer para a defesa de que a mulher “deve ocupar o primeiro grau em todas as
sociedades”.
Mas o que significa a mulher ocupar o primeiro grau em uma sociedade quando o
seu papel é circunscrito à casa e aos filhos? A enunciação de Temer apaga a luta por

Tomo a argumentação, tal como Guimarães (1995, p.82) como “um procedimento próprio do
funcionamento da textualidade”, que “exige, para ser interpretada, a presença do interdiscurso como
memória do acontecimento”. Nessa concepção, “a posição do sujeito, a posição de onde fala é o
“argumento” decisivo”.
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direitos trabalhistas e civis que historicamente faz parte no Dia Internacional da Mulher
desde a sua instituição na primeira década do século XX. O que é apagado por Temer é
retomado na enunciação da notícia da Folha de S. Paulo, como parte do questionamento
das certezas afirmadas no pronunciamento.
‘Tenho convicção do que a mulher faz pela casa’, diz Temer no Dia da Mulher
Na notícia da Folha, o distanciamento entre o dizer do jornal e o de Temer é
fundamental na produção do questionamento das certezas enunciadas no pronunciamento.
Citações aspeadas, mesmo quando não são retomadas exatas das palavras de Temer, se
juntam à reiteração da atribuição das palavras a Temer: “diz Temer”, “o presidente Michel
Temer afirmou”, “segundo Temer”, “o peemedebista ainda disse”, “o presidente disse”,
“ponderou”, “completou o peemedebista”, “Temer disse”, “segundo ele”, “o presidente
afirmou ainda”, “finalizou”.
Alguns outros mecanismos são mobilizados. O primeiro deles é o destaque dos
modalizadores epistêmicos mobilizados por Temer. As afirmações iniciadas por eu tenho
convicção e seguramente são retomadas; a primeira é destacada no título: “'Tenho
convicção do que a mulher faz pela casa', diz Temer no Dia da Mulher” e repetida no
corpo da notícia, no primeiro parágrafo, junto àquela introduzida por seguramente, que
vem destacado por aspas. Temer afirma a importância da figura feminina para a formação
dos filhos, que, “segundo ele, é “seguramente” de responsabilidade da mãe”.
Um segundo mecanismo é o destaque das citações do pronunciamento em que
Temer faz seu elogio à mulher pela sua dedicação às funções domésticas e familiares. Na
ligação entre elas, o operador argumentativo (DUCROT, 1989) “ainda” estabelece uma
classe argumentativa (DUCROT, 1973) que as une como argumentos direcionados a uma
mesma conclusão: a crítica ao discurso heteronormativo de Temer. Em seu
pronunciamento, ele ressalta a contribuição da mulher para a economia do país pelos
conhecimentos que ela adquire na gestão do orçamento doméstico e nas compras de
supermercado:
“O peemedebista ainda disse que a mulher tem uma grande participação na
economia do país porque é "capaz de indicar os desajustes de preços em

supermercados" e "identificar flutuações econômicas no orçamento
doméstico".
“Temer ressaltou ainda dados econômicos recentes, como a queda da inflação
e dos juros, para dizer que, "além de cuidar dos afazeres domésticos", as
mulheres têm cada vez mais chances de entrar no mercado de trabalho.

Outro mecanismo é a apresentação de contra-argumentos às certezas afirmadas
por Temer. A afirmação de que hoje “homens e mulheres são igualmente empregados” é
contraposta à rememoração das manifestações por direitos iguais que marcam o Dia da
Mulher em todo o mundo. A menção a pesquisas recentes que evidenciam a diferença
salarial entre homens e mulheres se contrapõe à afirmação de Temer de que há um grande
número de mulheres que comandam empresas. No recorte abaixo, o operador
argumentativo no entanto indica a oposição da direção argumentativa entre o dizer do
jornal e o de Temer:
No dia em que mulheres de todo o mundo celebram a data com manifestações
e protestos que chamam a atenção para a importância da mulher na sociedade
e da necessidade de lutar por direitos iguais, o presidente disse que, hoje,
"homens e mulheres são igualmente empregados". "Com algumas restrições",
ponderou. "Mas a gente vê o número de mulheres que comandam empresas",
completou o peemedebista.
Pesquisas recentes, no entanto, mostram que mulheres ganham menos que os
homens mesmo exercendo os cargos iguais.

Um último contra-argumento questiona a afirmação de Temer de que as mulheres
“devem ocupar o primeiro grau em todas as sociedades”; o contra-argumento é o
baixíssimo número de ministérios dirigidos por mulheres na gestão Temer – apenas dois
de vinte e oito:
Temer disse que as mulheres ainda são tratadas "como figuras de segundo grau
em outras partes do mundo". Segundo ele, elas "devem ocupar o primeiro grau
em todas as sociedades".
De 28 pastas na Esplanada dos Ministérios do governo peemedebista, apenas
duas são ocupadas por mulheres: a AGU (Advocacia-Geral da União) e
Direitos Humanos.

A notícia ainda arregimenta mecanismos mais sutis de questionamento das
certezas afirmadas por Temer. De um lado, as ações em defesa da mulher que Temer diz
ter realizado são contrapostas a outra afirmação do pronunciamento: a de que o avanço
da mulher na sociedade “é fruto do movimento das mulheres e da compreensão dos

homens”. Essa afirmação equipara o papel de mulheres e homens nas conquistas das lutas
feministas:
O presidente afirmou ainda que o Plano Nacional de Segurança de seu governo
traz projetos específicos sobre o combate ao feminicídio e à violência contra a
mulher e que há um estudo em sua gestão para criar um fundo com recursos
exclusivos para essas medidas.
"Isso tudo é fruto do movimento das mulheres e da compreensão dos homens,
digamos assim", finalizou.

De outro lado, a notícia retoma o pronunciamento da esposa de Temer, feito em
seguida ao dele, no qual Marcela Temer aponta problemas enfrentados pelas mulheres:
A primeira-dama, Marcela Temer, fez um discurso rápido durante a cerimônia,
de menos de dois minutos, em que afirmou que é preciso que a sociedade
"reconheça os vários papéis" desempenhados pelas mulheres hoje, desde a
escolha profissional "até o modo de vida".
Marcela disse que as mulheres vivem uma "realidade difícil" e que Estado e
sociedade precisam "dar condições" para que elas criem seu filhos "da melhor
maneira possível".
Por fim, a primeira-dama afirmou que é necessário "acabar com a intolerância
que afronta a realidade das mulheres".

A notícia destaca demandas de Marcela Temer ao Estado e à sociedade para mudar
a "realidade difícil" e “acabar com a intolerância que afronta a realidade das mulheres”.
As palavras de Marcela encaminham para a necessidade de luta das mulheres e de atuação
política do Estado, diferentemente do pronunciamento de Temer, que celebra os avanços
na igualdade de direitos entre homens e mulheres, além de afirmar o papel de
compreensão dos homens e de sua própria atuação política nesses avanços.

Discurso polêmico e política de sentidos
Destaquei no pronunciamento de Temer os modalizadores epistêmicos como
marcadores de certezas, certezas essas que foram objeto de crítica e polêmica na mídia e
nas redes sociais. A notícia da Folha é um exemplo de questionamento do
pronunciamento que se diferencia de outros por ser assumido pelo jornal. Antes de
observar os mecanismos mobilizados pela notícia para questionar as certezas de Temer,
analisei os modalizadores em seu encadeamento na argumentação de Temer. Tanto
seguramente quanto eu tenho convicção apresentam a certeza como fruto da crença do

sujeito, e na enunciação de Temer eles vêm justificados: de um lado pela alegação da
experiência social, de outro pela alegação de um suposto fato social.
Na notícia da Folha, o destaque das afirmações iniciadas por marcadores de
certeza é um dos mecanismos para questionar o dizer de Temer. A notícia também
focaliza as afirmações que direcionam o papel da mulher à vida doméstica; apresenta
fatos como contra-argumentos às afirmações de Temer; e ainda traz, de modo sutil,
afirmações que polemizam o pronunciamento, como as de Marcela Temer sobre a
“realidade difícil” da mulher e a necessidade de o Estado e sociedade intercederem para
melhoras essas condições.
Na maioria dos jornais e revistas semanais, como assinalei, as notícias sobre o
pronunciamento de Temer tematizaram a reação de protestos nas redes sociais. Assim, os
jornais produziram um discurso polêmico, em sua maioria, sem assumir uma posição
própria. Na notícia da Folha, os diferentes mecanismos de questionamento das certezas
produziram uma oposição entre o dizer do jornal e o dizer de Temer sobre a mulher 7.
Mais do que isso, ao destacar os marcadores de certeza e ressaltar que os dizeres que eles
marcam são de Temer, o jornal não apenas distanciou o seu dizer do dizer de Temer; o
questionamento produzido recaiu sobre o próprio Temer enquanto sujeito que enunciou
as certezas, produzindo um efeito de descrédito sobre ele.
Nesses tempos de certezas inquestionáveis, como indica Wittgenstein, o saber e a
crença muitas vezes se indistinguem: “aquilo que sei, acredito”. Refletir sobre o discurso
polêmico e tomar em conta as diferenças em seus modos de enunciação permite recolocar
sua importância em uma sociedade democrática. Orlandi, ao propor uma tipologia voltada
em um primeiro momento para pensar o funcionamento do discurso pedagógico,
fundamentada na interação e na polissemia, distingue os discursos lúdico, polêmico e
autoritário.
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Que fique claro que não se trata aqui da defesa de um ou outro jornal. A notícia da Folha em 2018 sobre
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Temer
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Dia
da
Mulher
(Disponível
em
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/03/um-ano-apos-gafe-temer-faz-discurso-rapido-no-dia-damulher.shtml, consulta em 24/10/2018), diferentemente daquela publicada em 2017, tende à neutralidade
em relação ao dizer de Temer. Por outro lado, em 2017, o El País, que listei como um dos jornais que
tematizou os protestos das redes sociais, construiu um dizer questionador para além dos protestos.

No discurso lúdico, a reversibilidade entre interlocutores é total, o objeto do
discurso se mantém como tal e a polissemia é aberta. No discurso autoritário, a
reversibilidade “tende a zero” e a polissemia é contida por um agente exclusivo que oculta
o objeto do discurso. Entre esses dois, está o discurso polêmico, no qual a reversibilidade
se dá sob certas condições e “o objeto do discurso está presente, mas sob perspectivas
particularizantes dadas pelos participantes que procuram lhe dar uma direção, sendo que
a polissemia é controlada” (ORLANDI: 1983, p.154). Segundo a autora, o discurso lúdico
não coloca problema entre assimetria e assimetria, se opondo aos outros dois; o autoritário
procura a assimetria de cima para baixo e o polêmico procura a simetria. Eis a importância
do discurso polêmico em uma sociedade democrática.
O discurso polêmico dá visibilidade às divisões do político da linguagem. Tenho
trabalhado o político, como propus em reflexão anterior (ELIAS DE OLIVEIRA, 2014),
na relação entre enunciação e interdiscurso. Guimarães (2002, p.16) caracteriza o político
na enunciação pela “contradição de uma normatividade que estabelece (desigualmente)
uma divisão do real e a afirmação de pertencimento dos que não estão incluídos”. Por sua
vez, Orlandi (1996, p.21-22) caracteriza o político na relação com a exterioridade
interdiscursiva, pelo “fato de que o sentido é sempre dividido, tendo uma direção que se
especifica na história, pelo mecanismo ideológico de sua constituição”.
No discurso polêmico da Folha, há uma divisão de sentidos sobre o real da mulher,
pela contraposição entre o dizer de Temer e o do jornal. Este se opõe ao discurso
heteronormativo que sustenta a enunciação de Temer. Ao colocar em xeque a
credibilidade das certezas de Temer, o texto da Folha, além de afirmar sentidos outros
para a mulher, afirma a notícia jornalística como lugar enunciativo de tomada de posição
na divisão política dos sentidos. O gesto enunciativo de tomada de posição do jornal
afirma sua oposição a um discurso de neutralidade jornalística. É sempre bom lembrar
que a responsabilidade ética em um dizer do lugar de jornalista é fundamental na
constituição das democracias. A tomada de posição pela igualdade de direitos, oposta à
produção de um efeito de relatividade ou neutralidades possibilitadas pelo discurso lúdico
e, acima de tudo, oposta ao discurso autoritário, é condição sine qua non.
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Resumo:
Esta pesquisa teve como objetivo problematizar a maneira como uma coletânea de material
didático de língua inglesa, integrante do PNLD 2012, se apropria do discurso sobre as novas
tecnologias, de modo a entrever o imbricamento entre as representações sobre aluno, professor,
novas tecnologias e processo de ensino e aprendizagem de LI. O aporte teórico situa-se numa
perspectiva denominada discursivo-desconstrutivista (CORACINI, 2010), balizada pelas teorias
do discurso, com base em Foucault, pela desconstrução derrideana e pela psicanálise lacaniana.
Os resultados de análise, pautados pelas regularidades linguístico discursivas, apontam para a
desterritorialização do próprio material didático; para o exercício da função de dispositivo de
controle, para a inserção do aluno no mundo do trabalho e sua ascensão social, contribuindo
para a inclusão não só do aluno, mas também do professor no mundo digital, transforma(ta)ndo
as atividades didático-pedagógicas em simulacro.
Palavras-chave: Programa Nacional do Livro Didático; Dispositivo de Controle; Inclusão
Digital.

Introdução
Esta pesquisa teve como objetivo problematizar a maneira como uma coletânea
de material didático de língua inglesa (LI) se apropria do discurso sobre as chamadas
novas tecnologias, de modo a entrever o imbricamento entre as representações sobre
aluno, professor, novas tecnologias e processo de ensino e aprendizagem de LI. O aporte
teórico situa-se numa perspectiva denominada discursivo-desconstrutivista (CORACINI,
2010), balizada pelas teorias do discurso, com base em Foucault, pela desconstrução
derrideana, que nos permite problematizar o que parece evidente e natural, e pela
psicanálise lacaniana, no que diz respeito ao sujeito descentrado, cindido, sujeito do
inconsciente, da falta e do desejo, constituído pela linguagem porosa, obscura e equívoca.
Nessa perspectiva, postula-se que o discurso é lugar de exercício de poder e de
saber, portanto, lugar profícuo de exercício de controle, de embates e de sedução, fazendo
com que seu funcionamento produza efeitos de verdade. A possibilidade de existência
dos discursos está na relação com o outro (LACAN, 1992), na prática social
(FOUCAULT, 1995). Nesse sentido, os discursos veiculados viabilizam a constante

(re)produção de sentidos, sentidos esses que nunca se fecham, se deslocam, se
(des)estabilizam e se disseminam, num eterno devir, num eterno adiamento (DERRIDA,
1986; 2011), e a cada retorno nunca é o mesmo nem totalmente diferente.
Nessa junção teórico-metodológica, procuramos buscar na análise o entendimento
das relações entre a materialidade linguística e o processo sócio-histórico na
contemporaneidade, as quais circundam os processos de construção de sentidos, ou seja,
os processos de funcionamento discursivo, no corpus constituído das sete coleções de LD
de LI aprovadas pelo MEC, para o ensino médio, integrantes do Programa Nacional do
Livro Didático - PNLD 2012.

Olhar discursivo-desconstrutivista na era tecnológica, globalizada e pós-moderna
Na perspectiva discursivo-desconstrutivista, entendemos o discurso como lugar
de exercício de poder e saber, onde se manifesta desejos, que correspondem ao desejo do
outro. Portanto, o discurso é lugar profícuo de exercício de controle, de embates e de
sedução, fazendo com que seu funcionamento produza efeitos de verdade. A
possibilidade de existência dos discursos está na relação com o outro, de tal modo a
estabelecer laço social. Tecido e estruturado pela linguagem (LACAN, 1992), o discurso
é alicerçado na prática social (FOUCAULT, 1995), e viabiliza a constante (re)produção
de sentidos, que nunca se fecham, se deslocam, se (des)estabilizam e se disseminam
(DERRIDA, 1986; 2011).
Para Lacan (1992), as quatro formas de as pessoas se relacionarem entre si governar, educar, psicanalisar e fazer desejar - estão implicadas a quatro modalidades de
laço social, portanto, de discurso: do mestre, do analista; da histérica, do universitário e
acrescenta o do capitalista.
O discurso do mestre é um discurso de domínio e tem como ilusão de que o sujeito
é Um, idêntico a si mesmo, senhor absoluto de um saber e provoca um assujeitamento no
outro. O discurso do político, bem como o discurso da ciência, é uma extensão do discurso
do mestre; pois ambos não consideram o inconsciente, apoiam-se na ideia de um saber
totalizante, um saber sem falha. Semelhante ao discurso do mestre, o discurso do
universitário é um discurso de transmissão de um saber. Nesse discurso, o estudante é o
outro, o escravo do saber; pois está submisso ao saber do autor, do inventor, o dono da

verdade “pura”: submetido ao poder-saber. No discurso do capitalista, não há relação
entre sujeito e outro, portanto, não estabelece laço social, a relação acontece entre sujeito
e objeto. O sujeito torna-se um consumidor e se relaciona com gadgets — objetos
tecnológicos ostensivos e passageiros —oferecidos pela sociedade, que passam a
funcionar como “objeto causa de seu desejo”.
Como temos como foco, nesta pesquisa, as representações de professores, alunos,
novas tecnologias e ensino e aprendizagem de LI imbricadas nos fios discursivos sobre
as novas tecnologias, consideramos providencial empreender discussões acerca do
discurso, visto que é neste que se é possível rastrear representações, entendidas como
modos de leitura, enquanto interpretação da realidade, tendo como consequência mais
que uma maneira de se representar, e representar, sempre em relação às experiências
pessoais, ao momento histórico e social. Representar passa a ser da ordem do infinito, da
multiplicidade, “irredutível ao mesmo ou ao Uno” (DELEUZE, 1988, p. 258). Tudo o
que há no mundo é representável, de tal forma que esse conjunto de representações pode
ter como consequência a construção de simulacros. O simulacro, portanto, simula que o
mundo construído pelas representações é verdadeiro. Assim, a simulação é o efeito de
funcionamento da existência do simulacro (DELEUZE, 2011). Essa existência tende a se
prolongar, a se manter no mundo tecnológico, onde o que há no mundo exterior é recriado
no virtual, garantindo um efeito de verdade, propriedade do simulacro, nessa era
tecnológica, globalizada, (pós-)moderna.
A postura crítico-reflexiva assumida pelo educador norte-americano Prensky
(2001), acerca das características predominantes dos jovens alunos de hoje, nos faz vêlos como os novos integrantes da era digital no mundo pós-moderno, isto é, midiático e
globalizado. Designados como “Nativos Digitais”, comumente chamados de jovens do
tipo multitarefa, executam, com facilidade, vários afazeres conectados a aparelhos
tecnológicos. Já, os “Imigrantes Digitais” - são aqueles que estão lutando para aprender
a linguagem digital, como se fosse uma segunda língua. Essa geração de mais velhos
manifestam certo “sotaque”, que pode ser observado no modo como elas usam a
tecnologia.
Em relação às novas tecnologias, Santos (2003, p. 129) aponta que a sociedade
capitalista global está transformando o consumidor “em mercadoria virtual”, provocando

a exclusão daqueles que não têm poder aquisitivo para consumir. Em países pobres, como
o Brasil, o autor (2003) enfatiza que a tecnologia é vista como fetiche: consumi-la e ser
consumido por ela é questão de status e de ascensão à classe social de maior prestígio.
Diante da presença irreversível das “novas” tecnologias em todos os setores da
vida humana: social, econômico, político e educacional, os documentos oficiais, que
normatizam a prática docente e os (tipos de) conteúdos que devem ser ensinados no
ensino regular, apropriam-se desse discurso, tornando a inserção - não só de conteúdos
que abordam tal temática, mas também do uso das próprias “novas” tecnologias, como o
computador e a internet - um requisito obrigatório, no ambiente escolar.
Nesse sentido, as Orientações Curriculares para o Ensino Médio (BRASIL,
2006), documento elaborado pelo MEC, apontam, como sendo uma das premissas do
ensino e aprendizagem de LI, a inclusão do aluno no mundo digital e “globalizante”, bem
como “o acesso às tecnologias, às novas formas de comunicação, ao conhecimento por
elas gerado, pois esse acesso representa oportunidades de participação ou mesmo
ascensão social” (BRASIL, 2006, p. 95). Já, o Edital 2012 aponta que os LDs devem
reunir coletâneas de textos “autênticos e originais, advindos de suporte impresso ou
digital”, [...] “textos multimodais” […] “diversidade de temas, de gêneros e de tipos
textuais” (BRASIL, 2010, p. 57).
Como uma medida para efetivar o que está explícito no discurso político
educacional no discurso didático pedagógico, os LDs de LI trazem textos, na sua maioria,
retirados de páginas da internet, fazendo ressoar efeitos de sentido de que o LD de LI
tenta cumprir a lei, ao simular o acesso ao mundo digital. Weissberg (2011), em seus
estudos sobre a dicotomização entre o real e o virtual, afirma que o mundo virtual já se
constitui de uma simulação do mundo “real” em imagem “virtual”. Quase tudo o que há
no mundo foi recriado pelo computador. Temos, hoje, o material didático operando dentro
do computador: “folheia-se a imagem de um livro pelo deslizamento do dedo sobre a tela
tátil, como faríamos com um volume de papel” (WEISSBERG, 2011, p. 121). O
computador simula o LD e o LD de LI simula (recria) o computador na sua “impressão”.
Nesse movimento invertido, o LD de LI apresenta uma hibridação de ambos: impresso e
digital.

Como um gesto de interpretação do que está (ex)posto nas diretrizes educacionais,
o autor do LD de LI se submete aos dizeres dos documentos oficiais, interpreta esses
dizeres, reúne-os em sua obra destinada a um determinado público - o órgão político
educacional que o avalia e seus usuários: professor e aluno. Nesse ponto, entendemos o
autor do LD de LI como escritor, no sentido foucaultiano, alguém que assume a funçãoautor (FOUCAULT, 2009) - aquele que coloca em circulação e em funcionamento certos
discursos. Ao mesmo tempo em que o autor de uma obra assina seu nome, ele precisa de
uma contra-assinatura, o reconhecimento social, institucional. Como bem lembra Derrida
(2012, p. 35), “se não há contra-assinatura, a assinatura não existe”, o LD de LI só é
reconhecido como tal se o PNLD o legitimar. No momento em que a obra é contraassinada, ou seja, é selecionada, aprovada, reconhecida como parte integrante do PNLD,
ela é posta em circulação, é dada à disseminação de sentidos pelo seu público leitor.
Quanto mais um texto é dado a ler, a ser interpretado, mais passível ele é à
disseminação de sentidos. Nesta pesquisa, de análise discursiva e interpretativa,
concebemos a interpretação como “uma relação mais de violência em relação ao texto
que de elucidação” (FOUCAULT, 1997, p. 23), uma vez que o simples gesto do analista,
ao fazer o recorte para a constituição do corpus, já é interpretação, já é o texto corroído,
corrompido, transformado. Levando em conta o momento histórico-social no qual a
pesquisadora está imersa e a sua constituição subjetiva, empreendemos gestos analíticointerpretativos, na materialidade linguística.

Representações imbricadas
Os resultados de análise empreendidos dos recortes discursivos foram organizados
em três eixos, constituídos em decorrência das regularidades discursivas, emanadas dos
efeitos de sentido, aparentemente velados, porém, imprescindíveis. No primeiro eixo, O
mesmo, o velho e o repetível no dessemelhante, no novo e no diferível, os recortes
discursivos constituem-se de pesquisas realizadas na web, de atividades de práticas de
escritas digitais que, revestidas do discurso do novo, acionam uma memória discursiva
que constitui práticas pedagógicas tradicionais e antigas, de modo que o novo se dá no
entrecruzamento com o velho, apesar de seu retorno simular algo “totalmente novo”. No
segundo eixo, Corpo materializado/virtualizado, a interpelação às novas tecnologias,

mostra o deslumbramento do homem, seu fascínio e seu estado de dominado na relação
homem-máquina, objetificando-se e personificando-a, de modo que esta esteja a serviço
do homem, ao realizar seus sonhos.
Os excertos impregnados de marcas do discurso sobre as “novas” tecnologias, no
terceiro eixo, Desterritorialização: uma questão de simulacro, exibem efeitos de sentido
de transitoriedade das relações do sujeito com o objeto-máquina, colocando em
funcionamento o discurso do capitalista (LACAN, 1992). Ainda, esses recortes
discursivos colocam à mostra efeitos de desterritorialização nas relações entre sujeitos,
de ideais globalizantes promotores da paz, da inserção digital e no mercado de trabalho,
da ascensão social e da aprendizagem de LI do aluno, via tecnologias.
Assertivas contundentes do discurso político educacional como: propiciar ao
aluno o acesso às novas tecnologias e, como consequência, a sua ascensão profissional,
acadêmica e social, ressoam no discurso didático pedagógico. Esse posicionamento da
coletânea de material didático de LI, constituída de seções específicas sobre profissões
tecnológicas - In the Job Market e Career Spot -, atestam seu cumprimento a uma
demanda do discurso político educacional que atribui à escola a função de preparar o
aluno para o ingresso no mercado de trabalho “tecnológico”.
As unidades temáticas apresentam de textos extraídos de sites; produção escrita
do aluno, com características semelhantes àqueles que circulam no ambiente digital;
termos e expressões da área de tecnologia e comunicação; emoticons e abbreviations
usados na comunicação virtual; imagens e fotos de aparelhos tecnológicos como “novos”
dispositivos de controle e de incentivo ao consumo. Essa materialidade linguística
incisiva do discurso sobre as “novas” tecnologias no LD de LI consubstanciam efeitos de
sentido de um querer parecer ser a própria “nova” tecnologia, seja por interesses
econômicos que vão ao encontro de uma sociedade capitalista, ou por atender a uma
demanda política e educacional e, assim, permanecer no mercado consumi(dor)sta; uma
vez que o LD de LI precisa de uma contra-assinatura (DERRIDA, 2012), isto é, do
reconhecimento social e institucional que o legitime como tal - PNLD LI 2012.
Efeitos desterritorializantes invadem as páginas impressas do LD de LI,
desterritorializando ações, informações e atividades didáticas. Ao simular ser livro sem o
formato de livros, ou seja, sem o suporte de papel, com formatos eletrônicos, o LD passa

a ser o simulacro da própria ferramenta eletrônica. Por sua vez, esta se configura como
um simulacro daquele, considerando que “tudo o que aparece na tela se dispõe com vistas
ao livro: escrita linear, páginas numeradas, valores codificados das grafias (itálico,
negrito, etc.) diferenças dos corpos e dos caracteres tradicionais” (DERRIDA, 2004, p.
150).
Assim, o LD de LI se constrói de características tanto do impresso quanto do
digital, o que remete a Derrida (2011) que, ao expor sua visão desconstrutivista de
conceitos metafísicos, defende que um se constitui de e nas bordas do outro, um está
imbricado no outro, funcionando no espaçamento do hífen(-). Nesse movimento invertido
do LD, ele modifica as características do ambiente digital e as adapta aos seus objetivos.
Molda-se ao que ocorre fora do âmbito escolar para tornar-se parte do discurso
pedagógico, resultando em um processo de pedagogização de certas técnicas ou
conteúdos. Assim, o discurso sobre as “novas” tecnologias na coletânea de material
didático de LI é o discurso da pedagogização, um discurso que transforma os outros
discursos que o permeiam.
Rastreando na materialidade linguística da coletânea de material didático de LI,
apreendemos representações sobre o aluno como nativo digital (PRENSKY, 2001): são
usuários assíduos de ferramentas eletrônicas como computadores e celulares com acesso
à internet; realizam múltiplas tarefas; são potenciais consumidores de objetos digitais e
de informação on-line. Já, o professor é re-(a)presentado pelo LD de LI como sendo
“imigrante digital” (PRENSKY, 2001), aquele que está em processo de tecnologização,
um não conhecedor de saberes maquínicos. No entanto, o LD de LI apropria-se desses
saberes, exerce a função de um facilitador tecnológico, simula ter/ser as (funcionalidades
das) próprias “novas” tecnologias, abrindo brechas para que o professor as fetichize, na
medida em que o professor não precisa ensinar ao aluno como usar as tecnologias, não
precisa levar o aluno ao laboratório de informática, não precisa realizar pesquisa na
internet, à procura de textos para trazer para a sala de aula, pois o LD o faz por/para ele.
Se as novas tecnologias podem funcionar como fetiche para o professor na medida
em que o LD de LI, ao apropriar-se delas, tampona uma falta, para o aluno, as novas
tecnologias podem funcionar como simulacro à medida que representatividade de

realidade, de similaridade condizente com a do aluno é operacionalizada pelo LD de LI,
coabitando o sentido de mundo dos simulacros (pós)moderno (DELEUZE, 2011).
Poder e saber atribuídos e legitimados ao professor via LD conferem uma
memória discursiva que procura conservar a imagem de um professor que reproduz com
fidelidade o que é sugerido pelo LD, submetendo-o a seus ditames. Dessa ação como
mantenedora de um discurso que causa efeito de verdade, decorrem representações
imaginárias de um aluno como receptor passivo. As imagens ilustrativas impregnadas no
LD de LI de jovens atraentes, satisfeitos, fascinados e deslumbrados pelas novas
tecnologias atribuem a elas certo empoderamento, como se elas fossem capazes de
desenvolver, no aluno, hábitos intelectuais na busca pelo conhecimento formalizado e
legitimado, de forma autônoma, sem a presença do professor, seja na sala de aula ou em
casa, reunindo prazer, satisfação e gozo pelo saber e/ou lazer alcançados, fruto de sua
relação íntima com os equipamentos tecnológicos.
A contradição dessas imagens de jovens felizes, plenos, completos, que convocam
o aluno usuário do material didático a uma transforma(ta)ção, é observada na maneira
como o processo de ensino e aprendizagem de LI é representado nessas coleções,
cerceado por perspectivas técnicas, instrumentais e utilitaristas de uma sociedade
contemporânea e globalizada. O foco central de ensino recai na visão cognitivista, que
demanda processos mentais desenvolvidos por estratégias de conscientização
controláveis, desconsiderando o inconsciente e o sujeito na sua alteridade.
As atividades tendem a funcionar como condutores de verdades naturalizadas,
executadas em uma ordem de progressão, dirigidas pelo professor. Dessa maneira, o LD
de LI reforça relações de poder hierarquizadas: LD, professor, aluno. O modo imperativo
impera nas atividades de produção escrita, pautadas nas regras gramaticais e ortográficas
e no controle de sentido, o que a nosso ver, inibe um tipo de escrita criativa e modos de o
aluno (se) dizer. Nesse processo, o LD de LI tende a apresentar uma linguagem pronta,
como se esta fosse um “dado”, um todo visível, na tentativa de fazer o aluno produzir um
texto isento de erros, como se a língua(gem) fosse clara e transparente.
Os exercícios linguísticos se pautam em elementos básicos de estrutura
gramatical, mostram-se frágeis, simplicistas e não demandam habilidades interpretativas
e posicionamentos críticos de análise, por parte do aluno. Mesmo quando os dispositivos

tecnológicos adentram as salas de aula - laptops, lousa digital -, eterniza-se o mesmo tipo
de leitura e explanação de aula controlada, tendo o professor no comando. Mesmo quando
a aula se presentifica em conferência, o que requer certos aparatos e saberes tecnológicos,
o aluno é convocado a assisti-la e o professor, a prepará-la.
As novas tecnologias, como dispositivo de controle que agenciam novos modos
de subjetividade, condutas e saberes tanto para o aluno, quanto para o professor, não mais
de forma coerciva, mas de forma seduzida, são representadas como uma promessa para a
solução dos problemas educacionais brasileiros. Para além de um querer representar as
novas tecnologias como algo novo e diferente, compreendemos que, no LD de LI, elas
exercem a função de captura, de tentativas de sedução do ensinar e aprender. E o que se
quer re-(a)presentar como moderno e dessemelhante decorre de simulacros de simulacros
des-re-territorializados e fetichizados.

Conclusões des-re-territorializadas
Com respaldo na perspectiva discursivo-desconstrutivista e no movimento
analítico-interpretativo, esta pesquisa se desenvolveu a partir da investigação sobre a
maneira como se dá a apropriação do discurso sobre as “novas” tecnologias por uma
coletânea de material didático LI, integrante do PNLD 2012. A problematização
engendrada diz respeito à maneira como tanto o discurso político educacional quanto o
discurso didático pedagógico se apropriam do discurso contemporâneo sobre as “novas”
tecnologias, de modo a entrever o imbricamento entre as representações sobre aluno,
professor, novas tecnologias e o ensino e aprendizagem de LI.
Se o professor se faz representado no/pelo LD de LI, de forma camuflada, como
o senhor absoluto de um saber, para o aluno, por ser portador de uma voz que enuncia um
saber, o que faz eco com o discurso do mestre (LACAN, 1992), o aluno se faz
representado como uma espécie de objetificação, que se submete a esse saber. Essa
objetificação parece ser não só do aluno, mas também do professor, uma vez que este se
submete ao saber anunciado pelo LD. Nesse sentido, ambos, professor e aluno ocupam o
lugar do outro, nesse discurso, o que aponta para o funcionamento do que Lacan (1992)
compreende como o discurso do universitário, que demanda “tudo pelo saber”. Professor
e aluno se curvam diante de um saber totalizante. Esse saber produzido pelo discurso

sobre as “novas” tecnologias assemelha-se ao saber do discurso da ciência moderna, que
segundo Lacan (1992), é alicerçado no discurso do universitário. Nesse encadeamento
discursivo, professor e aluno ficam sem espaço para reflexões críticas sobre as novas
tecnologias. Tomados como escravos desse saber, professor e aluno se submetem a ele,
objetificam-se e personificam as novas tecnologias como se elas fossem o próprio saber
(da ordem do objeto a): algo que lhes falta e ao qual se submetem.
Oferecidos como objetos do desejo, os computadores, a internet, os celulares e,
consequentemente, o saber tecnológico, o saber da LI, o emprego, a ascensão social, de
forma incisiva, apelativa e em decorrência de uma demanda política e educacional do
“tudo-saber” potencializam a fabricação de sujeitos consumistas e submissos ao discurso
do outro, da maneira como entendemos o funcionamento do discurso, da língua(gem).
Esse movimento discursivo não está isento de jogos de interesses político e econômico,
na medida em que se busca o saber e, como consequência, mantém-se o exercício do
poder, como pensado e articulado por Foucault (1999).
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Resumo:
Pretende-se com este artigo abordar a corrupção brasileira nos anos de 2016 e 2017 a partir do
acontecimento impeachment da presidente Dilma Roussef. Para examinar o tema corrupção,
empregaremos cartuns publicados na folha.uol entre os meses de outubro e dezembro de 2017.
A relevância de estudar este tema se dá por considerarmos que no ano de 2016, meses antes do
acontecimento impeachment, houve, no Brasil, uma série de manifestações populares que dividiu
a opinião do povo, causando sentimentos antagônicos no que diz respeito às decisões políticas a
partir do impedimento da presidenta de governar o país. Para embasar nossa análise,
empregaremos as reflexões de Michel Foucault, José Antônio Martins, Vanice Sargentini.
Palavras-chave: Corrupção; Política; Cartum.

Introdução
O Brasil, infelizmente, é um país marcado por práticas de corrupção e por
impunidade, principalmente no que diz respeito ao campo político. Pretendemos
examinar apenas um breve período envolvendo o assunto corrupção na política nos anos
de 2016 e 2017. Como forma de delimitação do tema, que é tão amplo e polêmico,
selecionamos enunciados de cartuns extraídos da folha.uol, jornal on-line dos meses de
outubro, novembro e dezembro do ano de 2017.
Após o impeachment da presidenta Dilma Rousseuf, que governou o país pelo
partido trabalhista (PT) em quase 2 mandatos, o Brasil vem passando desde o ano de 2016
por uma grave crise política, tendo em vista os desdobramentos do que se considerou um
golpe.
Foram várias as motivações que culminaram no acontecimento Impeachment da
presidente Dilma Rousseff, entre elas podemos citar: a operação lava-jato, a crise
econômica, o apoio da mídia e de boa parte da população. Todos esses fatos foram
determinantes para que manifestantes ocupassem as ruas das principais capitais do país
no ano de 2016 em apoio à saída da presidente do poder. Soma-se a isso o fato de que
muitos congressistas, insatisfeitos com o resultado da eleição de 2016, que elegia
novamente uma representante do Partido Trabalhista -PT- como presidente, voltou-se

categoricamente contra tudo que o partido propôs para tirar o país da tão propalada “crise
econômica”. A equipe econômica daquele governo sugeriu algumas ações, tal como o
retorno de mais um imposto, a Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira
– CPMF- que foi duramente criticada e rechaçada pela população brasileira e também
pelos opositores do governo vigente.
No nosso entendimento do golpe, inferimos que não era mais possível um governo
petista se manter no poder, tendo em vista a forte oposição dos parlamentares e com o
apoio da operação lava-jato e da mídia, o golpe se instalou e a presidenta, após longa
sabatina de interrogatório, para justificar as pedaladas fiscais em seu governo, foi
destituída do poder com toda a espetacularização que a mídia televisiva pôde explorar. O
dia do impeachment ficou marcado na história do país, pois os congressistas opositores
daquele governo puderam dizer para a população brasileira, pelos meios de comunicação,
porque votavam a favor da saída da presidenta. Os motivos alegados por muitos
parlamentares foram bastante ridicularizados nas redes sociais, pois muitos deles estavam
envolvidos em atitudes ilícitas e tentaram, naquele dia, criar uma imagem de homens
honrados, homens de família e tementes a Deus.
Tendo essa breve contextualização do que ocorreu no país no ano de 2016, é
possível examinar os enunciados dos cartuns que foram veiculados no jornal folha.uol,
no ano de 2017, como um desdobramento do impedimento da então presidenta da
República.
Os cartuns, nosso objeto de análise, trazem enunciados relacionados ao período
histórico em que o Brasil passou por uma série de reformas propostas pelo atual
presidente Michel Temer, que, na condição de vice-presidente de Dilma Roussef, assumiu
o governo após o impeachment. Michel Temer, a partir das reformas que propôs em sua
gestão, e por estar diretamente envolvido em crimes de corrupção denunciados na já
famosa operação lava-jato, agrega o título de presidente com baixíssima popularidade. É
a partir desse cenário que propomos refletir acerca do tema corrupção nos cartuns e
também dialogar com autores que tratam desse assunto na perspectiva filosófica e
discursiva.

A corrupção e seus desdobramentos no campo político

Notícias de corrupção no Brasil são rotineiras nas apresentações televisivas, não
há uma semana que não se ouve, nos principais jornais, informações de corrupção
envolvendo políticos brasileiros. A prática de corrupção tornou-se endêmica no país e fez
com que nos anos de 2016 e 2017 se ouvissem muitas palestras de filósofos e cientistas
políticos abordando o tema. Muitos estudiosos da política brasileira e do comportamento
dessa sociedade comentaram que a corrupção no país se tornou endêmica. De acordo com
o dicionário Aurélio, endêmico refere-se à “adj. 1. pertencente ou relativo a endemia. 2.
Peculiar à determinada população ou região”. Endemia, por sua vez, “s.f. Doença que
existe constantemente em determinado lugar e ataca número maior ou menor de
indivíduos”. (1988, p. 246). Se tomarmos a acepção do dicionário, a corrupção no Brasil
pode ser encarada como uma “doença” que acomete muitas instituições e indivíduos que
nela trabalham. Infelizmente o Brasil é um país conhecido como o lugar da impunidade,
onde as desigualdades sociais imperam e os crimes de corrupção se alastram por todas as
regiões.
Considerando que este tema fora já abordado pelo filósofo José Antônio Martins,
tomaremos alguns de seus dizeres e estabeleceremos com este autor um diálogo no que
diz respeito à temática aqui proposta. De acordo com Martins (2008, p. 108), o Brasil
começou a divulgar mais notícias de corrupção após o período da ditatura. Segundo ele,
isso ocorreu por três motivos: 1. Maior liberdade de imprensa, 2. Atuação mais incisiva
do Ministério Público, 3. Maior participação política da população. Isso não significa que
no período da ditadura não houvesse práticas corruptas por parte dos governos, o que se
dava, nesse período, no país, era que o povo estava alijado do processo político, os
governos ditadores empregavam a força e a violência para fazer calar aqueles que se
opunham aos governos e não havia, obviamente, liberdade de imprensa.
De acordo com Martins (2008, p. 110)
[...] inúmeros casos de corrupção que proliferam pelo noticiário, mais do que
provocar uma falsa sensação de corrupção generalizada, devem ser vistos
como efeito de uma maior fiscalização da sociedade sobre os agentes públicos,
ou seja, como sinal de vitalidade política. Como já foi dito, sempre houve, há
e haverá corrupção política em todos os Estados. A questão é saber o que a
sociedade faz diante desses casos.

Considerar que a corrupção está na base dos fundamentos políticos não deveria
ser considerado uma prática corriqueira, no entanto, o posicionamento de Martim tornase otimista, no sentido de que o fato de haver divulgação dessas práticas, implica que a
sociedade está vigilante e atenta aos descaminhos que levam os representantes do povo a
cometer práticas ilícitas que prejudicam diretamente a sociedade na medida em que o
roubo dos cofres públicos faz com que setores como saúde, educação e segurança fiquem
à mercê da própria sorte. Martim explica o significado de corrupção estrutural, a qual
assola o país. Segundo o autor, a corrupção estrutural funciona independentemente de
seus personagens, ou seja, há uma lógica de práticas ilícitas institucionalizada. Isso
significa que independe dos sujeitos que ocupam uma posição no congresso. Essa
propositura dialoga com o que Foucault entende por Sujeito em Arqueologia do Saber.
[...] o sujeito do enunciado é uma função determinada, mas não forçosamente
a mesma de um enunciado a outro; na medida em que é uma função vazia,
podendo ser exercida por indivíduos, até certo ponto, indiferentes, quando
chegam a formular o enunciado; e na medida em que um único e mesmo
indivíduo pode ocupar, alternadamente, em uma série de enunciados diferentes
posições e assumir o papel de diferentes sujeitos. (FOUCAULT, 2002, p. 107)

Ao propor que o sujeito do enunciado é uma função vazia que pode ser ocupada,
portanto por qualquer outro indivíduo pertencente àquele campo de conhecimento,
entendemos que no Brasil, a posição ocupada por sujeitos-políticos corruptos faz parte,
infelizmente, de uma estrutura. Por essa razão que não se deveria apenas culpar um
partido ou outro por práticas de roubo, tendo em vista que muitos sujeitos que ocupam
cargos no congresso nacional, independentemente de partido, costumam se envolver em
esquemas ilícitos em prol de benefícios particulares.
De acordo com Martins (2008, p. 114) “ao personificar em algumas pessoas a
responsabilidade pela corrupção, demitindo-as ou cassando o seu mandato, atribuiu-se a
indivíduos algo que está na estrutura da instituição política”. O que se nota no Brasil dessa
década, é um país em que as instituições perderam a credibilidade diante a população,
pois é exatamente a corrupção estrutural que leva os políticos a continuarem se
beneficiando dos esquemas fraudulentos. Nas palavras do filósofo “mais do que
identificar o corrupto, importa identificar os mecanismos que levam à corrupção”.
(MARTINS, 2008, p. 115).

O Brasil de Michel Temer narrado nos cartuns da folha.uol
O indivíduo Michel Temer passa a ocupar a função-sujeito presidente da república
no ano de 2016, saindo da sombra da posição que ocupava como vice-presidente e assume
um importante papel; aquele que, de algum modo, irá tirar o país da “crise”. Ao menos
esse, provavelmente, era o objetivo de alguns brasileiros que apoiaram o impeachment.
Esse sujeito-presidente passa a ser evidenciado pela mídia em diversos momentos da
operação lava-jato em que seu nome é citado como um dos envolvidos em esquemas de
lavagem de dinheiro.
No mês de outubro de 2017, em diferentes dias, os cartuns se ocuparam do
presidente atual e trouxeram o sentido de sujeito-desonesto. É a partir de estruturas
linguísticas tal como o enunciado 1 (que veremos a seguir) que o presidente é tido como
ladrão. Tomaremos aqui o conceito de enunciado segundo Michel Foucault em sua já
consagrada obra “A arqueologia do saber”. Ao abordar campo discursivo, Foucault traz
o conceito de enunciado, vejamos:
[...] trata-se de compreender o enunciado na estreiteza e singularidade de sua
situação, de determinar as condições de sua existência, de fixar seus limites da
forma mais justa, de estabelecer suas correlações com os outros enunciados a
que pode estar ligado, de mostrar que outras formas de enunciação excluem.
(FOUCAULT, 2002, p. 31)

Considerando que, de acordo com Foucault, o enunciado deve ser compreendido
nas condições de sua existência, os cartuns estão sendo tomados aqui como enunciados
representativos de um momento histórico relevante para o país, pois os desdobramentos
de um impeachment provocam na sociedade algum sentimento, de esperança por um
tempo melhor, tendo em vista que um acontecimento dessa ordem causa transtornos
políticos, econômicos e afeta diretamente a vida de toda uma nação. Também causa
sentimento de tristeza e desesperança naqueles que enxergam no acontecimento como
uma fraude para destituir um governo do poder. É difícil definir com propriedade o mal
estar causado por esse fato histórico, considerando que o país ficou bastante dividido.
Nem toda a população brasileira sentiu-se representada por aqueles parlamentares que
votaram a favor do impedimento da então presidenta. Vejamos os enunciados.

Enunciado 1
“POLITICOPATAS” - CJ

Figura 1

Fonte: http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/cartum/cartunsdiarios/#28/10/2017. Extraído em 28 de
outubro de 2018.

As personagens do cartum assumem um cenário familiar, em que o filho questiona
a mãe quanto ao significado das palavras “mão de ferro” e “mão leve”. Essa busca pelos
sentidos faz parte da cena familiar quando a criança está ainda construindo um repertório
lexical e inquire os adultos na busca pelos significados. Obviamente que há aí uma crítica
quanto ao presidente ladrão. Essa construção enunciativa que retoma dizeres de outros
lugares é corroborada por Foucault ao abordar o conceito de enunciado. Para ele “não há
enunciado que não suponha outros; não há nenhum que não tenha, em torno de si, um
campo de coexistência, efeitos de série e de sucessão, uma distribuição de funções e de
papeis”. (2002, p. 114)
“Mão de ferro” é uma estrutura linguística já bastante conhecida pelos brasileiros,
e traz o sentido de sujeitos que empregam a força para governar ou que exercem qualquer
outra atividade usando a violência ou qualquer outro meio que não seja o diálogo ou a
persuasão; já “mão leve” se constitui como uma expressão popular que carrega o efeito
de sentido de indivíduos que fazem uso de práticas ilícitas em seu dia a dia. O Cartum é
um gênero que tem o papel de provocar o riso mas também de fazer crítica social.
Nos enunciados 2 e 3 esta crítica ao governo vigente continua sendo explorada,
Vejamos como ela se constitui.

Enunciado 2
“POLITICOPATAS” – CJ
Figura 2

Fonte: http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/cartum/cartunsdiarios/#26/10/2017
28/10/2018

.

Extraído

em

Enunciado 3
“POLITICOPATAS” – CJ

Figura 3

Fonte: http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/cartum/cartunsdiarios/#24/10/2017. Extraído em
28/10/2018

Nos enunciados 2 e 3, os cartuns revelam a maneira como o presidente Michel
Temer consegue aprovar leis e medidas provisórias no congresso nacional. No enunciado
2, está representado o presidente, aquele que concede cargos, dinheiro, administrando o
país por meio de barganhas, através dessa prática, os deputados aprovam as emendas
constitucionais de seu interesse. A estrutura linguística “obedientes” encontra-se entre

aspas, silenciando o fato de que tais políticos não são pessoas realmente interessadas no
bem estar do povo brasileiro, mas estão apenas votando à favor das propostas do interesse
do presidente até o momento em que estiverem recebendo vantagens. Acerca dessa prática
de barganha, Martins reverbera que
[...] um primeiro aspecto a destacar está no espírito pouco democrático e
republicano tanto da parte do governo quanto da parte dos congressistas
envolvidos. Se a população decidiu eleger um presidente de um partido x e
inúmeros outros parlamentares de partidos contrários, esse fato, bom ou ruim,
deve ser respeitado. Portanto, tanto o governo quanto os congressistas
deveriam cumprir a sua parte e defender os interesses pelos quais foram eleitos.
Essa é a regra da democracia. Também seria legítimo um governo tentar buscar
apoio e atrair para sua base deputados e senadores adversários. Todavia isso
não poderia nem pode ser feito por mecanismos de suborno, por compra, mas
pelo convencimento argumentativo ou pela pressão popular, que são os meios
adequados nas democracias contemporâneas. Ao tentar comprar apoio, o
governo demonstrou fraqueza política e nenhum respeito pelo dinheiro público
pelo qual estava incumbido de zelar. Os deputados também se tornaram
culpados, pois não foram eleitos para se vender. (2008, p. 112)

O enunciado 2 foi construído a partir de um já dito, ou seja, mostra o cartum uma
cena familiar em que pai e filho se apresentam prostrados diante da televisão, assistindo
um programa circense, em que um personagem dando peixes para pinguins, supostamente
adestrados, remetem a já desgastada máxima que diz: “não se deve dar o peixe, mas
ensinar a pescar”. Podemos afirmar que, novamente, o conceito de enunciado de Foucault
se adéqua a essa construção, pois no seu entendimento:
[...] a materialidade repetível que caracteriza a função enunciativa faz aparecer
o enunciado como um objeto específico e paradoxal, mas também como um
objeto que os homens produzem, manipulam, utilizam, transformam, trocam,
combinam, decompõem e recompõem, eventualmente destroem [...] o
enunciado ao mesmo tempo em que surge em sua materialidade, aparece com
um status, entra em redes, se coloca em campos de utilização, se oferece a
transferências e a modificações possíveis, se integra em operações e em
estratégias onde sua identidade se mantém ou se apaga. Assim o enunciado
circula, se esquiva, permite ou impede a realização de um desejo, é dócil ou
rebelde a interesses, entra na ordem das contestações e das lutas, torna-se tema
de apropriação ou de rivalidade. (2002, p. 121)

Considerando os dizeres do filósofo acerca do enunciado ser rebelde a interesses,
entrar na ordem das contestações e das lutas, tornar-se tema de apropriação ou
rivalidade, inferimos que o enunciado 3 está nessa ordem das contestações e rivalidades
pela qual passa o país diante de tão grave crise política. As personagens do cartum ao

serem denominadas “esquerdão” e “direitinha” trazem à tona o que se passa na
contemporaneidade, pois o Brasil se encontra dividido. Uma parcela da população se
mostra contra o governo petista, representado na personagem de cabelos vermelhos com
uma estrela, fazendo alusão ao Partido dos Trabalhadores (PT) e aos movimentos que
defendem os governos desse partido. Já o personagem careca, faz alusão aos
representantes do governo Michel Temer, do partido PMDB e ou PSDB, partidos de
maior representatividade no congresso nacional que se posicionaram contra o governo
petista. Nesse sentido, entendemos que o enunciado 3 (cartum 3) apresenta-se como um
dizer que contesta as práticas de barganha exercida pelo governo atual.
De acordo com Sargentini (2017, p.27).
O discurso político comporta de forma intrínseca várias formas de violência.
Isso se dá pelo fato de o campo da política estabelecer-se no embate de projetos
de governo com objetivos distintos, no confronto entre grupos políticopartidários em disputa, na manutenção de poder de um ou de outro grupo. A
desqualificação do adversário é a regra do jogo político.

Compartilhamos com a autora desse posicionamento, tendo em vista que o ritual
envolvendo o impeachment da presidente Dilma Rousseff colocou em evidência todos os
congressistas que se posicionaram a favor ou contra o governo petista. Houve, no país,
para além do congresso nacional, um discurso de ódio ao partido dos trabalhadores
predominante em muitos manifestantes brasileiros, que se opunham ao projeto social
desenvolvido durante os governos de Lula e Dilma. Projetos sociais como “Bolsa
Família” e “Mais Médicos” foram duramente rechaçados tanto nas redes sociais quanto
nas manifestações de rua. Não era apenas a corrupção o motivo de tanto ódio, mas sim, o
projeto político do governo petista que incomodou muitos brasileiros.
O funcionamento do poder na esfera política no Brasil-democrático se dá por meio
de votação de deputados, senadores etc. Os pinguins enfileirados esperando abocanhar
um peixe do sujeito-circense, figura aqui empregada como metáfora do presidente Michel
Temer, também são encarados no cartum como traidores, pois, ao se mencionar que vão
“devorar ele assim que acabar o peixe” remete ao sentido de que tais políticos (deputadospinguins) não são confiáveis e a partir do momento que acabar o peixe, ou seja, o dinheiro,
a concessão de cargos e favores, tais políticos podem devorá-lo, ou seja, podem não
querer vincular sua imagem à do presidente, considerando que, no ano de 2018 é ano de

eleição no país e muitos políticos, certamente, pretenderão se reelegerem, e terem sua
imagem vinculada ao sujeito-presidente Michel Temer pode não ser favorável nas urnas,
já que o atual presidente carrega o estigma de governo impopular.

Considerações Finais
Os cartuns apresentados, neste artigo, fazem um recorte de um acontecimento
brasileiro, o impeachment e seus desdobramentos. Tal acontecimento se torna relevante,
pois ao se destituir um presidente de suas funções, isso promove no país uma série de
outros fatos no campo social, econômico, político etc. Considerando a complexidade do
tema, não temos a pretensão de tornar esta reflexão concluída. Nosso intuito foi trazer à
tona uma delimitação desse tema em diálogo com enunciados do gênero cartum do ano
de 2017 a fim de refletir acerca de um importante período da história do país. Os cartuns
foram selecionados para compor esta reflexão, por revelarem tanto o modus operandi do
atual presidente da república, Michel Temer, bem como o sentimento de desesperança de
uma nação.

Foi possível dialogar com autores que abordam tanto aspectos da teoria

discursiva quanto questões relacionadas à corrupção.
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A NÃO ALFABETIZAÇÃO COMO SINTOMA DO
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Resumo:
O presente trabalho é parte da investigação em curso, no âmbito de nossa pesquisa de mestrado
que tem como objetivo investigar os impasses no processo de alfabetização e sua relação com o
inconsciente. Partimos do pressuposto de que a alfabetização pode esbarrar em limites impostos
pela singularidade do sujeito do inconsciente, manifestando-se como sintomas, constituídos a
partir de seu contexto sócio-histórico. Sendo a alfabetização diferente do letramento, processo
sócio-histórico que se insere em um continuun, indaga-se ainda qual seu impacto nas dificuldades
de alfabetização. Desta forma, a pesquisa se insere no campo de estudos da Psicanálise,
Educação e Teoria Sócio-Histórica do Letramento.
Palavras-chave: Alfabetização; Sintoma; Inconsciente.

Introdução
Atualmente, a educação brasileira goza de avanços nos direitos ao acesso à
Educação, garantidos na Constituição Federal de 1988, nos artigos 205 e 206, sendo essa
um dever do Estado e da família. Ainda que as crianças tenham acesso às escolas, o
problema da não alfabetização de alunos é recorrente, o que nos denuncia que a
aprendizagem está para além do fato de estudar em uma escola.
Segundo dados disponíveis no Portal do MEC, pesquisas realizadas pelo INEP em
2016, através da Avaliação Nacional de Alfabetização, 54,73% dos estudantes acima dos
8 anos, faixa etária de 90% dos avaliados, permanecem em níveis insuficientes de leitura
e 33,95% em níveis insuficientes de escrita.
Diante desse cenário, o presente trabalho, recorte de nossa pesquisa de mestrado,
traz algumas considerações relativas à nossa investigação sobre os aspectos inconscientes
que impossibilitam a alfabetização, mais especificamente que afetam a relação do aluno
com a aprendizagem. Deparar-nos com alunos que apresentam dificuldade na leitura e na
escrita colocou-nos na trilha da investigação da relação aluno-aprendizagem.
Consideramos a alfabetização como algo para além de ler e escrever, como um modo de
interpretar o meio social e cultural em que se está inserido.

Partimos do pressuposto de que as dificuldades de leitura e escrita não superadas
nos contextos escolares esbarram em limites impostos pela singularidade do sujeito, uma
vez que pode haver uma lógica inconsciente de conveniência no ato de aprender ou de
não aprender algo que se coloca a serviço de evitar algum desprazer, sofrimento ou
conflito que se relaciona a outra cena1. Em outras palavras, o não aprender pode ser lido
como um sintoma, no sentido psicanalítico, considerado como manifestação do
inconsciente que traz em si um conflito recalcado e apresenta-se no contexto escolar.
Desta forma, o inconsciente impacta a educação, o que nos autoriza a pensá-la a partir
das contribuições da psicanálise.
A hipótese que deu início a nossa pesquisa é a que o não aprender pode ser lido
como um sintoma, no sentido psicanalítico, considerado como manifestação do
inconsciente, que traz em si um conflito recalcado que vem se apresentar no contexto
escolar.
Com essas premissas, para realizarmos nossa pesquisa, analisamos dados colhidos
a partir de nossa experiência investigativa no Projeto Alfabetizando com Histórias – Uma
aposta no letramento, projeto esse de nossa autoria, realizado por uma Organização não
governamental — ONG.
O objetivo do projeto Alfabetizando com histórias - Uma aposta no letramento é
mais do que alfabetizar alunos, é implicá-los naquilo que demandam da instituição, ou
seja, implicá-los no próprio aprendizado, de modo a possibilitar a mudança de posição
dos alunos em sua relação com o saber, sem a preocupação com prazos para aplicação de
conteúdos ou mesmo de completar apostilas.
Podemos equiparar esse trabalho de implicação do aluno em sua aprendizagem à
uma das funções das entrevistas preliminares em psicanálise que visa a retificação
subjetiva, isto é, a implicação do analisante em sua queixa. Para Svolos (2004), ao escutar
a paciente, conhecida na literatura como Dora, Freud a leva a perceber que “ela não era
uma inocente vítima lançada em uma terrível posição devido a variadas forças malévolas
do mundo, mas que, ao contrário, ela de fato orquestrara, através de sua ‘conivência’, a
própria situação sobre a qual sua queixa ressoava” (p.1).
1

Refere-se a Cena Primária em que o sujeito depara-se com a castração e posiciona-se frente a ela.

A descoberta freudiana do inconsciente possibilita pensar o sujeito como
responsável, diferente de culpado, pelo seu sofrimento a partir de uma lógica
inconsciente. Ao implicar-se em sua queixa o sujeito toma consciência de
posicionamentos que contribuem com seu problema.
As premissas psicanalíticas advindas de sua teoria, que são construídas a partir da
investigação clínica de Freud, permitem que se construam hipóteses de trabalho, fora da
clínica, que trazem uma outra forma de abordar os problemas que incluem o sujeito.
Desta forma, neste trabalho pensamos as evidências apontadas pela Sociologia da
Reprodução, por exemplo, em consonância com o pesquisador Charlot (2013): a
correlação estatística entre a origem familiar e escolar da criança com o grau de sucesso
ou fracasso escolar é um dado de probabilidade incontestável, porém não de causa e
efeito. Pensar essa estatística como causa e efeito coloca em jogo a lógica da relação entre
vitimados e culpados e nossa proposta é compreender qual a parte de sujeito nisso.

A Psicanálise como fundamentação teórica para pensar os sintomas na Educação
Sintoma é um conceito que circula na área da saúde como um sinal de doença.
Para a psicanálise ele é complexo. Freud usou o termo “ambivalência” para qualificá-lo,
apontando que, no sintoma, tal como o toma, algo desejado pode ser também, ao mesmo
tempo, temido, proibido. É uma forma de satisfação parcial, às avessas. Essa importante
constatação de Freud traz luz a um aspecto complexo do funcionamento psíquico: é
possível ao mesmo tempo que o sujeito sofra e tenha perdas com um sintoma, também
obtenha satisfação, ou seja, de alguma forma obtenha um ganho inconsciente.
Esse modo de satisfazer-se que traz junto o desprazer percebido por Freud, foi
chamado por Lacan de gozo.
E por que o sintoma traz em si prazer e desprazer? Que satisfação estranha é essa?
Freud (1917) define o sintoma como atos inúteis ou prejudiciais à vida da pessoa,
que comportam uma ambivalência e causam sofrimento ou desprazer; é originado de um
conflito de desejos que causa um gasto de energia mental. Esses conflitos psíquicos
podem afetar o corpo e as pessoas ditas normais estão sujeitas a eles. O autor coloca que
o sintoma contém um desejo que conflita com a realidade. Afirma:

Já sabemos que os sintomas neuróticos são resultados de um conflito, e que
este surge em virtude de um novo método de satisfazer a libido. As duas forças
que entraram em luta encontram-se novamente no sintoma e se reconciliam,
por assim dizer, através do acordo representado pelo sintoma formado. É por
essa razão, também, que o sintoma é tão resistente: é formado por ambas as
partes em luta. (FREUD, 1917, p. 361).

Para Rosa e Domingues (2011), a partir desta leitura do sintoma, Freud demonstra
que esse é uma mensagem da conflitiva pessoal, familiar e sociopolítico-libidinal,
retirando, assim, o caráter de doença desse tipo de manifestação sintomática, o que mostra
que não há apenas um organismo doente, mas uma das modalidades de expressão do
sofrimento na relação com o outro.
Segundo Corso e Corso (2011), Freud descobriu que por trás de cada sintoma de
que seus pacientes neuróticos se queixavam “havia uma história para contar”, ou seja, há
um enredo discursivo com fragmentos recalcados. Os autores seguem dizendo sobre o
trabalho de Freud:
Além disso, a trama que surgia a partir do sofrimento de seus pacientes era em
parte construída de fatos reais, mas acrescida de outros imaginários que eram
igualmente decisivos. O discurso possível a respeito do que somos e do que
nos aflige será constituído de histórias: são tentativas de estabelecer um sentido
para nossos desejos (CORSO; CORSO, 2011, p.20).

Podemos pensar, então, que um sintoma pode ser extinto à medida que acessa o
conteúdo recalcado?
Dias (2006) em seu artigo “O sintoma de Freud a Lacan” argumenta que a releitura
realizada por Lacan sobre o sintoma se dá, na dimensão do simbólico, pelo viés do
“inconsciente estruturado como linguagem” que é decifrável e, na dimensão do real, pela
vertente do “inconsciente pulsional” o qual deixa sempre um resto. A autora afirma:
Na dimensão do simbólico, o sintoma-mensagem se sustenta num sentido
recalcado, que pode ser decifrado como as demais formações do inconsciente.
Porém, Lacan, no desenrolar de sua elaboração, comprova que o
franqueamento do recalcamento é estruturalmente impossível e que o
significado permanece discordante, sem acesso à consciência. No sintoma,
assim como nas demais formações do inconsciente, há uma satisfação de
desejo, mas esta satisfação tem um caráter problemático e paradoxal, uma vez
que é também uma “satisfação real” (Freud, 1917/1980, p 421), uma
“satisfação às avessas” (Lacan, 1957- 1958/1999, p. 331), para além do
princípio do prazer e vinculada à pulsão de morte (DIAS, 2006, p.399).

O sintoma em sua dimensão simbólica pode ser decifrável, mas sempre haverá um
resto da ordem do real que não poderá ser traduzido, que traz em si uma forma de existir
do sujeito. De acordo com Soler, (1999), o sintoma é uma tomada de posição frente ao
discurso do Outro, em outras palavras, é uma forma de posicionar-se frente ao mundo e
às relações que o sujeito estabelece com seus pares. Nele, a articulação entre o desejo e o
gozo se impõe: o desejo apresenta-se como uma defesa, ali, onde ele cai, erige-se o gozo.
Retrata um conflito inerente a condição humana, uma resposta à castração, que traz em si
um “não dito” que busca uma forma distorcida de expressão.
Desta forma, em psicanálise o sintoma é uma construção feita a partir da relação
do sujeito com seu desejo inconsciente, que põe em jogo a falta estrutural. Diante dessa
falta entra em questão os modos de gozo tanto do sujeito, quanto de sua cultura. É um
enodamento que busca a uma satisfação impossível.
É importante ressaltar que, conforme explica Calligaris (1991), o sintoma do
sujeito é sempre um sintoma social, uma vez que o que chamamos de individual, a
singularidade, é sempre o efeito de uma rede discursiva, que é a rede mesma do coletivo,
da cultura. Aqui é importante destacar que embora o sintoma seja construído a partir de
uma rede discursiva de uma sociedade as significações que toma são sempre singulares e
passíveis de deslizamentos.
Nesse sentido, podemos pensar que os sintomas de uma época denunciam algo de
uma sociedade. Na época das descobertas psicanalíticas, podemos interpretar que os
sintomas de conversão histérica denunciavam a ausência de voz da mulher na sociedade
e também toda a repressão sexual que sofria.
Neste momento sócio-histórico, o que os sintomas na educação estão apontando
sobre nossa sociedade? Sobre a educação brasileira? Sabemos que a valorização e
importância da alfabetização na educação brasileira é jovem e não parece ser reconhecida
por muitos cidadãos brasileiros, que não a tomam como objeto de desejo ou como
instrumento para tanto.
Quando pensamos o não aprendizado como um sintoma, o tomamos como uma
manifestação que traz em si um conflito recalcado que traz prazer e ao mesmo tempo
desprazer para o sujeito. Assim é importante considerar que, de forma paradoxal, o aluno
tem uma satisfação em sua posição em que não se aprende.

Partindo então dessa hipótese, faz-se necessário pensar numa outra questão: no
contexto institucional, como podemos investigar o sintoma, uma vez que esse é um
conceito de trabalho clínico?
No âmbito institucional entendemos que o trabalho pode acontecer na mesma
lógica de uma das funções das entrevistas preliminares em psicanálise: a retificação
subjetiva, já relatada acima. Esta diz respeito à implicação do paciente em sua queixa,
passando da posição conhecida como “queixarias” para responsabilização pelo sintoma
que produzir.
O psicanalista Quinet (2007) explica que uma demanda verdadeira de análise só
se dá quando a queixa trazida pelo paciente se transforma numa queixa endereçada àquele
analista e que o sintoma passe do estatuto de resposta ao estatuto de pergunta, para que o
sujeito seja instigado a decifrá-lo.
De forma homóloga, na instituição é possível ao psicanalista questionar o aluno
sobre suas certezas sobre o seu não aprender, fazendo-o buscar em si mesmo respostas
para suas dificuldades. A que esse não aprender responde? O que o aluno ganha e perde
com isso? É claro que o que se ganha é mais difícil de acessar diante de perdas tão
expressivas, mas é preciso considerar essa faceta do sintoma.
Essa é uma abordagem inicial do sintoma que pode mudar a posição do sujeito em
relação às respostas dadas ao seu não aprender e produzir movimentos na aprendizagem.
Essa resposta pode ter vindo da família, de um profissional ou mesmo do aluno e precisa
ser desestabilizada. Geralmente, atribui-se a causa do problema a um terceiro.
É necessário, por outro lado, que o aluno reconheça na instituição ou em que a
representa para ele, a possibilidade de ajudá-lo no aprender e isso passa pelas relações
que o aluno estabelece.
Essa perspectiva de trabalho considera o sujeito como parte responsável por sua
queixa trazendo o que Lacan (1951) chamou de inversão dialética para o tratamento da
resposta inicial dada pelo sujeito ao seu sofrimento. Lacan observa que o tratamento
conduzido por Freud, conhecido como Caso Dora, a pergunta que Freud faz à Dora:
“Veja, qual é sua própria parte na desordem de que você se queixa” (Freud apud Lacan,
1951) promove uma inversão dialética na posição da paciente, que a permite pensar que

é parte responsável por aquilo. É essa inversão que podemos visar na posição dos alunos,
frente a seus impasses, ou seja, frente aquele problema que se apresenta sem solução.

Por que alfabetizar letrando?
Para pensar o processo de alfabetização, trazemos as contribuições de TFOUNI
(1995), advindas da Teoria Sócio-Histórica do Letramento e de seus seguidores. A teoria
postulada por Tfouni (1995, 2001) está fundamentada na Análise de Discurso de Matriz
Francesa e nas contribuições da Psicanálise freudo-lacaniana.
A pesquisadora diferencia alfabetização e letramento e não os trata como
sinônimos. O letramento é um processo mais amplo que a alfabetização, que se insere em
um continuum, de onde se pode dizer que existem graus ou níveis de alfabetização e graus
ou níveis de letramento. A alfabetização é um dos aspectos do letramento e, geralmente,
ocorre no espaço escolar formal, regular ou, também, em espaços não escolares.
De acordo com essa perspectiva, entende-se que o sujeito não é iletrado, embora
possa ser não alfabetizado. Ser letrado significa estar inserido em uma sociedade letrada,
cujo uso da escrita é amplo.
O letramento atua indiretamente, influenciando inclusive os que não conhecem
nem dominam o código escrito, como é o caso dos sujeitos não alfabetizados. Sujeitos
ágrafos ou iletrados seriam somente aqueles pertencentes a uma sociedade que não possui
vivencia, mesmo que indiretamente, com um sistema de escrita.
Tfouni (1995) afirma que os sujeitos não-alfabetizados inseridos em sociedades
letradas são afetados pela sofisticação das comunicações, pelos modos de produção, pelas
demandas cognitivas pelas quais passa uma sociedade como um todo quando se torna
letrada, e que irão inevitavelmente influenciar aqueles que nela vivem, alfabetizados ou
não.
Assim, para a autora a alfabetização é um processo sempre incompleto, que não
chega a um fim quando o sujeito passa a dominar sílabas, palavras, textos. Com isso o
mais adequado seria tratar de graus ou níveis de alfabetização, o que nos permitirá
observar os diferentes movimentos do sujeito e seus avanços ou limitações.
O sujeito letrado é aquele que estabelece uma relação com a escrita a partir da
oralidade que traz a ele formas de interpretações e leituras não alfabéticas, a partir de suas

marcas iniciais, estabelecidas em sua relação com o Outro. Ele é capaz de resolver
conflitos e contradições que se estabelecem no plano da dialogia.
Entretanto, Assolini (2003) adverte que não podemos ser ingênuos e acreditar que
a proposição do letramento possa resolver todos os males do sistema educacional
brasileiro. Os estudantes alfabetizados alcançam níveis de letramento mais altos. O
letramento é uma ferramenta para a alfabetização, por considerar o sujeito sócio-histórico.
Desta forma, aproposta de alfabetizar letrando oferece subsídios para um trabalho
pedagógico com a alfabetização na sala de aula, uma vez que, de acordo com essa
proposta, as práticas sociais letradas são valorizadas e trabalhadas a partir dos saberes
escolares e não escolares dos estudantes sobre a escrita, de seu nível de letramento e
subjetividade. Assim, a escrita e a historicização do próprio nome e de familiares, a escuta
e produção de histórias, cartas, a elaboração de discursos narrativos, orais e escritos, nos
quais o sujeito pode falar de si, expressando sua subjetividade, são alguns exemplos que
podem ilustrar os conteúdos pertinentes à proposta Alfabetizar-letrando (ASSOLINI,
2018).
Destacamos que nesta proposta o trabalho pedagógico com a oralidade é essencial
no processo de tornar o estudante letrado e alfabetizado. Tanto a oralidade, quanto a
escrita possibilitam que a memória discursiva seja acionada e possivelmente elaborada.
Desta forma, é possível pensarmos nos efeitos de elaboração de aspectos
subjetivos de tal proposta de alfabetização. As narrativas orais, contempladas na proposta,
sobretudo as de ficção, possibilitam ao sujeito falar de conteúdos angustiantes de forma
camuflada.
Carreira (2002) afirma que o sujeito pode falar de si de modo disfarçado e com
um distanciamento do tempo presente, entretanto tocando suas angústias e elaborando
sofrimentos sem falar verdadeiramente de si, uma vez que a repetição toma esse caminho.
Além disso, de acordo com Corso e Corso (2011) a ficção contida nas histórias
não é apenas uma forma de diversão, ela serve também como um veículo através do qual
estabelece um cânone imaginário utilizado para elaborar algum aspecto da subjetividade
ou realidade social. Para o autor, com quem concordamos, as crianças usam as histórias
como sistemas para organizar sua vida e seus impasses.

O professor, via de regra, não tem acesso aos impasses subjetivos de seus alunos,
por mais que eles impactem o seu trabalho, mas ao trabalhar com a proposta de alfabetizar
letrando, ele tem a possibilidade de tocá-los a partir de narrativas, especialmente as de
ficção. Se os conflitos subjetivos podem impossibilitar a aprendizagem, podemos com
essa proposta atingir dois pontos ao mesmo tempo.
Considerações Finais
A pesquisa que estamos desenvolvendo busca pensar como o legado psicanalítico
pode ajudar a entender os problemas enfrentados pela educação, em casos de alunos com
dificuldades em aprender a ler e escrever, tomando a dificuldade do aluno como um
sintoma no contexto educativo. Para isso, levamos em conta as diferenças e limitações
impostas pelo contexto instituição.
A psicanálise, no campo da educação, oferece premissas teóricas que possibilita
construirmos leituras sobre o problema da não aprendizagem de maneira diferente das
leituras encontradas na literatura que tomam a causa do problema como de ordem psíquica
(sem incluir o sujeito), técnica, política e institucional. Na abordagem psicanalítica,
incluímos a singularidade do sujeito, questionando a que serve sintoma o por ele
construído. Esse entendimento do problema nos permite verificar efeitos práticos no
ensino.
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OS DISCURSOS SOBRE O INCENTIVO À LEITURA EM
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Resumo:
Neste trabalho, apresentamos algumas constatações a que chegamos em nossa pesquisa de
Doutorado acerca de modos menos prototípicos de promoção da leitura, que podem ser
depreendidos sob a forma de recomendações, conselhos, sugestões e mesmo indicações do que
se deve evitar, veiculados em publicações voltadas especialmente a professores, entre os anos de
1940 e 1960, acerca de como proceder ao ensino e fomento dessa prática com seus alunos. De
modo geral, pudemos constatar que as publicações cujos enunciados foram destacados, têm a
leitura como foco de suas considerações e se estruturam, como uma espécie de manual do ensino
dessa prática, uma vez que discutem o “como fazer”, condenam o que não fazer, reiteram os
discursos sobre a leitura que predominam no período, professam e promovem essa prática.
Palavras-chave: Promoção da Leitura; Discursos; Ensino da Leitura.

Para início de conversa...
Na contemporaneidade, são correntes e recorrentes os discursos sobre a leitura e
sua promoção no Brasil. Tais discursos compartilham entre si um imaginário eufórico
sobre essa prática, atribuindo a ela a capacidade de oferecer uma série de benefícios à
vida de quem lê e, nesse sentido, recomenda-se que seja fomentada como hábito e se
configure como atividade prazerosa. Tendo em vista esse imaginário compartilhado sobre
a leitura, em nossa tese de doutorado, pautada nos princípios da Análise do Discurso de
linha francesa bem como da História Cultural da Leitura, o intuito foi remontar
temporalmente com vistas a verificar possíveis continuidades e descontinuidades nos
modos e razões do incentivo a essa prática ao longo do tempo no país.
Isso porque, tal como constatou Márcia Abreu (2001), do ponto de vista da história
é “relativamente recente a idéia de que o bom leitor é o que lê muitos e variados textos”.
Ao longo de séculos ser bom leitor significou ler alguns poucos textos, e de forma
intensiva, porque a “quantidade de impressos disponível era pequena, seu preço, elevado,
e o livro, muitas vezes, sacralizado – mesmo que não tratasse de tema religioso”. A autora
1
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lembra que essa rarefação do livro e da leitura regulava as práticas e fundamentava
concepções distintas das que circulam majoritariamente hoje.
Assim, se considerarmos que nosso imaginário contemporâneo sobre a leitura é
tributário de acontecimentos discursivos que constituíram direta ou indiretamente essa
prática de um certo modo e com um certo valor e que eles podem ter variado ao longo do
tempo, logo, o modo de promovê-la também tem uma história e está suscetível à variação.
Foi sobre este funcionamento discursivo que recaiu nossa atenção durante a pesquisa.
Dada a ampla circulação dos discursos de promoção da leitura em distintos meios
e suportes, nosso corpus foi composto de um rol diversificado de fontes, com textos de
origens e períodos variados, constituídos de enunciados de diferentes extensões e papel
argumentativo mais indireto do que se concebe em geral e atualmente como textos de
‘promoção’ da leitura, ou ‘campanhas de incentivo’. O intuito foi oferecer um panorama
que abarcasse iniciativas de distintas ordens (desde aquelas voltadas à erradicação do
analfabetismo, passando por aquelas que se preocuparam com o acesso ao livro ou ainda
aquelas que se ocuparam da produção de vídeos de curta duração no site do YouTube e se
configuram, grosso modo, como campanhas ou protocampanhas em prol dessa prática2),
com vistas a verificar possíveis descontinuidades ou não nas formas de se discursivizar a
leitura.
Neste artigo, apresentamos brevemente algumas constatações a que chegamos no
tocante a um modo específico de incentivo à leitura, a saber, o que se dá sob a forma de
conselhos, recomendações, sugestões e mesmo indicações do que se deve evitar voltados
a professores que formarão leitores, expressos em publicações científico/acadêmicas ou
em materiais didáticos que circularam no Brasil entre os anos de 1940 e 1960, dado nosso
objetivo de remontar historicamente e averiguar possíveis distinções em relação aos
modos como essa prática é promovida e discursivizada na atualidade.

Sobre a análise e o aporte teórico-metodológico

2

A este respeito, ver: VARELLA, S. G. Os discursos incentivadores da leitura: uma análise de
campanhas contemporâneas em prol dessa prática. 2014. 161f. Dissertação (Mestrado em Linguística) –
Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 2014.

Tendo em vista nosso intuito de abarcar iniciativas de incentivo à leitura de
diversas ordens, posto que enunciadas a partir de diferentes posições sujeito e
institucionais, bem como de circulação em distintos suportes, consideramos esse modo
específico e menos prototípico de promoção da leitura primeiramente porque não se dão
a ver, por exemplo, numa construção composicional similar a de campanhas, programas
ou ações formais de seu incentivo, tradicionalmente encampadas pelo Estado (em seus
diferentes níveis) ou por associações civis e/ou religiosas, ou por profissionais do livro e
de seu comércio, mas que são difundidas em outros gêneros e suportes.
Em segundo lugar porque, diferente de outras ações em prol da leitura, o
enunciador não se dirige a um enunciatário supostamente “não leitor”3 a quem deseja
convencer sobre os benefícios dessa prática (garantindo, desse modo, sua posição como
leitor e marcando a do outro como lugar da falta), mas aos professores, representados
como responsáveis pela ação educativa em âmbito escolar e cujas práticas são concebidas
como destinadas a contribuir tanto para uma efetiva aprendizagem da leitura quanto para
motivar seus alunos a se tornarem leitores, seja pela escolha adequada dos objetos que
serão dados a ler seja pelos modos como serão dados a ler
Nossa

análise

é

pautada

nos

enunciados

presentes

nas

publicações

científico/acadêmicas ou nos materiais didáticos endereçados aos professores entre os
anos de 1940 e 1960, enunciados estes entendidos, de acordo com Foucault (2005), como
unidade mínima do discurso e a partir dos quais é possível aceder aos discursos ou às
representações discursivas das práticas de leitura de seus idealizadores.
A noção de representação foi cunhada no interior da História Cultural da Leitura
pelo historiador Roger Chartier (2002), tendo em vista que este campo de estudos, em
alguma medida herdeiro da antropologia histórica, procura compreender a cultura por
meio das práticas de grupos heterogêneos, de suas apropriações singulares dos objetos
culturais que compartilham num dado tempo e lugar. Para isso, os historiadores culturais

Esse “não leitor” a quem as ações em prol da leitura intentam convencer dos benefícios da leitura não é,
necessariamente, o sujeito não alfabetizado, mas sim aquele que, sabendo ler, não faz dessa prática um
hábito, posto que não teria descoberto o prazer associado a ela, entre outras questões sobre as quais seria
preciso adverti-lo.
3

buscam as diversas formas de representação destas práticas, já que nunca acedemos às
práticas efetivas, e as práticas de representação de que se valem esses grupos.
Se considerarmos a proximidade entre o conceito de representação e o de discurso,
conforme são descritos e mobilizados na História Cultural e na Análise do Discurso,
respectivamente, para um historiador cultural tal como se dá para um analista do discurso
é preciso levantar quais são os discursos que subsidiam certas práticas e certas práticas
de produção, formulação e circulação desses discursos.
Desse modo, nossa análise se centra nessa interface passível de ser estabelecida
entre a Análise do Discurso e a História Cultural da Leitura, buscando, por meio da análise
de alguns enunciados veiculados nos materiais destinados a professores (entendidos como
responsáveis pela ação educativa), apreender os discursos de promoção da leitura
presentes nessas publicações, bem como averiguar possíveis continuidades ou
descontinuidades históricas no modo de se discursivizar essa prática no Brasil.
Os discursos de promoção da leitura endereçados ao professor como um “manual
de como e por que fazer”: o despertar do interesse, gosto e hábito
Neste trabalho, discutimos alguns enunciados presentes no livro Leitura na Escola
Primária, de autoria de Juracy Silveira, datado de 1960. Mais especificamente, nosso foco
recai em um texto intitulado Princípios que devem orientar o ensino da leitura,
apresentados sob a forma de 10 itens, princípios estes que são sintomáticos e recorrentes
no tocante aos discursos em prol da leitura voltados a professores que, por sua vez, são
formadores de leitores.
As orientações dispostas no texto pretendem ao mesmo tempo definir e
caracterizar essa prática, fornecendo subsídios aos futuros professores para definirem
suas estratégias de ensino, razão pela qual o tomamos como uma ação indireta ou não
prototípica de incentivo à leitura. Como veremos, esse modus operandi de promoção da
leitura proposto aos docentes se vale de discursos e modos de enunciar muito semelhantes
às formas atuais e aos discursos que são convocados a respeito do tema na atualidade.
É o caso, por exemplo, do excerto abaixo reproduzido:

O interêsse por alguma coisa gera o esfôrço necessário para realizála. Sem êsse esfôrço, não é possível haver uma autêntica aprendizagem.
Mas o interêsse não deve atuar, apenas, na etapa inicial da
aprendizagem; deve ser fator sempre presente em tôdas as atividades
de leitura, para que a criança possa formar e desenvolver o gôsto e o
hábito das boas leituras.

Nele, defende-se que a leitura deve ser atrativa para que as pessoas desenvolvam
o gosto por ler. Isso é explicitado de modo específico neste texto por sua escolha lexical.
O “interesse” pode ser lido como resultado ou como meio que viabiliza o “gosto” e o
“prazer” da leitura, mas não de forma direta ou espontânea, e sim por meio de “esforço
necessário”. Em certa medida, equivale ao valor de se fomentar o “interesse” – referido
como o objetivo a que se deve deter o professor em sua ação de ensino da leitura – a
importância e a frequência com que hoje se elege o “prazer” de ler como objetivo a se
buscar no ensino e na promoção dessa prática.
Embora essa seleção lexical (“interesse”) possa recobrir semanticamente a ideia
de “gosto” e de “prazer”, atuando como um seu sinônimo em certos enunciados, ela
equivale ao papel que hoje se atribui quase exclusiva e prioritariamente ao “prazer” na
leitura. Se antes o objetivo era despertar o “interesse”, hoje o objetivo é tornar um
“prazer” essa prática ou dela resultar. Em sua relação parafrástica, esses termos tanto
podem ser considerados como equivalentes semânticos, como também, e sobretudo,
indícios de uma mudança tanto na concepção do que é a leitura quanto em relação ao
modo como promovê-la.
Se o fomento da leitura antes e hoje visa sobretudo fazer dela um hábito, as
recomendações, no entanto, são formuladas a partir dessa terminologia distinta (antes
“interesse”, agora “prazer”), assim como marcadas pelo traço mais seletivo quanto ao que
ler, no caso das primeiras, e mais genérico, no caso das últimas. Essa é uma diferença
relevante. Despertar o “interesse” pressupõe nesses textos uma relação com o “prazer” de
ler, mas sobretudo é marcado por uma concepção de prática de leitura e de fomento
diferentes das que vigoram hoje em dia. Não é todo e qualquer “interesse” que deve ser
estimulado. Nesse texto, recomenda-se determinadas leituras como dignas e importantes
de serem fomentadas:

Na leitura, como em tudo mais, precisamos avaliar a qualidade dos
interêsses para deliberar quais os que devemos incentivar, dirigir e
desenvolver, dando ensejo ao aparecimento de novos interêsses, e
quais os que precisamos refrear ou substituir”. [Nesse sentido, a]
função do professor não se limita a ensinar a ler, mas a propiciar
experiências de leitura que estimulem os interêsses, criando-se no
aluno a atitude de desejar ler o que é belo, útil e construtivo.

O discurso da importância da formação do hábito leitor é aqui manifesto como
correlato de “criar no aluno a atitude de desejar ler”, isso não sem a determinação de
alguns atributos que qualifiquem e orientem essa ação de fomentar o desejo de ler. Ler
não deve, aqui, se reduzir à decodificação. A ação recomendada ao professor em sua
tarefa de fomentar a leitura é a de propiciar experiências de leitura, estimular os
interêsses no aluno, desde que se oriente a leitura do que é belo, útil e construtivo.
Nesse enunciado, a relevância atribuída ao papel do professor de despertar
interesse é enfatizada seja pela repetição significativa da palavra “interesse” seja pelo seu
uso no plural. Essa escolha formal (da repetição lexical e do emprego do plural) sinaliza
uma compreensão mais genérica das variedades de escolhas de leitura tendo em vista
certa singularidade concedida aos leitores. Nem por isso pode-se depreender daí uma
abertura sem limites, um salvo conduto seja aos leitores, seja aos professores formadores
de leitores. As escolhas destes últimos devem orientar as escolhas dos primeiros e essa
orientação deve ser norteada pela seleção adequada do que deve ser “incentivado, dirigido
e desenvolvido”, assim como “refreado ou substituído”, e essa seleção deve primar pela
beleza dos textos a serem lidos, de modo a privilegiar a fruição na leitura; deve pautar-se
em finalidades bem definidas, de modo a tornar “útil”, proveitoso, instrutivo aquilo que
se lê; ela deve ainda prever o aspecto “construtivo” dessas escolhas, sua dimensão
formadora baseada em princípios éticos e estéticos que seriam transmitidos graças à
adequação nas escolhas do que ler.
Esses “interesses” equivalem semanticamente, no enunciado em questão, aos
gostos, às escolhas dos objetos e objetivos de leitura e ao hábito. Por essa razão, eles
parecem estabelecer com os gostos, as escolhas e o hábito uma espécie de relação de
causa e efeito: uma vez avaliada a qualidade dos interesses (gostos), deve-se incentivar,
dirigir e desenvolver novos interesses (escolhas de objetos e objetivos), de modo a
estimular os interesses (hábito).

Algumas considerações finais
Conforme exposto, pudemos constatar que os discursos convocados na atualidade
no que concerne ao incentivo à leitura, isto é, aqueles que preconizam a necessidade de
que essa prática seja prazerosa para que se torne um hábito, também são mobilizados já
na publicação dos anos 1960, cujo foco eram os professores responsáveis pela ação
educativa, o que atesta uma continuidade nos modos de se discursivizar essa prática.
No entanto, se no passado o gosto pela leitura é relacionado mais diretamente ao
interesse necessário para realizá-la (e por essa razão a figura do professor é central), no
presente, tornar essa prática um prazer é o grande objetivo. Essa mudança na forma de se
enunciar sobre a leitura e sua promoção acarreta, por sua vez, uma alteração nas práticas
e nos objetos indicados. Isso porque, na publicação dos anos 1960, a indicação é de que
a leitura se dê de uma forma mais seletiva, avaliando a qualidade dos interêsses para
deliberar quais os que devemos incentivar, dirigir e desenvolver, mais recentemente, as
recomendações são mais genéricas, haja vista que, de modo geral, o imaginário compartilhado é
o de que o importante mesmo é ler, independente do “quê”.
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Resumo:
Esta pesquisa insere-se no grupo LED – Léxico, Enunciação e Discurso – Um olhar semântico
sobre as certezas, coordenado pela Profa. Dra. Sheila Elias Oliveira –DL – PoEHMas / IELUNICAMP. A Emenda Constitucional Nº.95 (doravante EC 95, promulgada pela Câmara dos
Deputados e Senado Federal em 2016, instituiu um novo regime fiscal estabelecendo "limites
individualizados" para as despesas com gastos públicos, congelando os gastos, pagamentos ou
qualquer verba pública. Segundo a EC 95, "o novo regime fiscal vigorará por 20 exercícios
financeiros" (Artigo 106 da EC95). Vou tratar da "certeza" como posição de interpretação na
cena enunciativa. Trabalho, também, com a argumentação na relação com o agenciamento
enunciativo em recortes do comunicado da ADUFScar Nº13/2018.
Palavras-chave: Certeza; Argumentação; Emenda Constitucional.

Introdução
Nesse artigo proponho-me a estudar o Comunicado ADUFSCar (Associação dos
Docentes da UFSCar), "articulada aos estudos criteriosos da Campanha Nacional pelo
Direito à Educação e PROIFES", nº. 13/2018 de 07/05/2018. A Constituição Federal é a
Lei maior do país e constitui uma verdade cuja legitimidade dos legisladores é
questionada. Vamos analisar o funcionamento da certeza no Comunicado ADUFSCar,
como sustenta a revogação da EC95 e como se dá o litígio entre o Governo e Emenda
aprovada e o Sindicato dos Docentes. Isso será tratado na textualidade numa relação de
integração (Guimarães, 2001) com o título do comunicado A atual conjuntura: para além
da Emenda Constitucional 95.
Para isso nos apoiamos em Wittgeinstein (1969), em Guimarães (2002, 2018), em
Dias (2013) e Orlandi (2006). Wittgeinstein diz "308 – estou inclinado a crer que nem
tudo que tem a forma de uma proposição empírica o é" (Wittgeinstein, 1969:89). Assim,
as proposições empíricas são acompanhadas de "(...) 330 disponibilidade para acreditar
em certas coisas" (Wittgeinstein, 1969:93). Mas "336 Aquilo que os homens consideram
razoável ou irrazoável altera-se" (Wittgeinstein, 1969:97). Eu diria que os dados
empíricos com os quais a ADUFSCar contrapõe-se à EC95 são apresentados como dados

empíricos, mas funcionam a partir de uma posição sujeito de resistência e luta contra a
EC95 questionando a verdade dessa Emenda e, inclusive a legitimidade da Lei.
Além disso,
O sujeito da análise do discurso não é o sujeito empírico, mas a posição sujeito
projetada no discurso. Isto significa dizer que há em toda língua mecanismos
de projeção que nos permitem passar da situação sujeito para a posição sujeito
no discurso. (Orlandi, 2006: 15).

E ainda:
Há uma disparidade temporal entre o tempo do acontecimento e a
representação da temporalidade pelo Locutor (...). Assim o Locutor está
dividido no acontecimento. E está dividido porque falar, enunciar, pelo
funcionamento da língua no acontecimento, é falar enquanto sujeito. Para
caracterizar este aspecto recorro, neste ponto, à posição da análise do discurso
para a qual o sujeito que enuncia é sujeito porque fala de uma região do
interdiscurso, entendendo este como uma memória de sentidos. Memória que
se estrutura pelo esquecimento de que já significa. (Orlandi, 1999).
Ser sujeito de seu dizer, ser sujeito, é falar de uma posição sujeito. (Guimarães,
2002: 14)

Nesse sentido, os sujeitos expõem uma posição sujeito e significam como a crença
e a certeza que parecem verdadeiras e universais no caso da Lei, desconhecendo a
interpretação, administram a divisão dos gastos no país.
Para Orlandi (2006, p. 25)
Há como diz M. Pêcheux (1984) uma divisão social do trabalho da leitura, de
tal modo que tem suas diferentes formas na história, embora, basicamente, se
possam distinguir: a) o modo literário e b) o modo científico da relação com
os sentidos, sendo essa relação sobre-determinada pela divisão entre o corpo
social dos que têm direito à interpretação que deve ser, que se estabiliza. É a
administração sócio-histórica da apreensão e produção dos sentidos: gesto que
divide, separa, na história, o direito à interpretação e trabalha os modos de
gerenciá-la. (Orlandi, 2006:25).

A EC95 inserida na Constituição Federal foi o modo de gerenciar as verbas para
a Educação e Saúde e administrar um modo de compreender os gastos públicos como
responsáveis pela dívida externa. Esse gesto demanda uma interpretação totalizante da
Lei, que vamos analisar num quadro de conhecimento que está longe de ser constituído
pela evidência por ela apresentada.

Análises

Para isso, precisamos analisar a cena enunciativa. Vamos nos apoiar na noção de
Cena Enunciativa e sua configuração como Locutor, Alocutor, Locutário e Alocutário e
os Enunciadores (GUIMARÃES, 2018:49-73).
Comecemos pelo título, o sentido produzido pela sequência

(1) A atual conjuntura: para além da Emenda Constitucional 95.

Nesse título, o alocutor sindicalista argumenta para o alocutário governo que é
necessário apresentar outras propostas para reduzir gastos, em vez de congelar gastos por
20 anos para resolver os problemas do Estado. Nesse sentido, está posto o litígio na
medida em que o alocutor sindicalista significa a exclusão dos critérios adotados pelo
alocutário governo.
Vamos analisar outro recorte:
(2) Revogar a EC95 é, portanto, tarefa prioritária, mas não suficiente:
eliminar o congelamento das verbas públicas para a educação, que destruirá
e inviabilizará orçamentariamente as Universidades e os Institutos Federais
e impedirá a implantação do Plano Nacional de Educação (PNE), é, pois,
fundamental; mas apenas isso não garantirá, nem remotamente que esse
mesmo PNE venha a vigorar futuramente. (Comunicado ADUFSCar
n.13/2018, p.1).

O Alocutor sindicalista em (2) sustenta (2a) EC95 deve ser revogada. Assim temos
um enunciador genérico E1. Toda EC 95 deve ser revogada (B) e um E2, que com o
implícito em (2a) -(Toda EC95 deve ser revogada-2b), tem como conclusão tarefa
prioritária. A relação entre A e C é relação de argumento e conclusão. Em E1 temos um
conjunto de artigos da EC95, indefinidos na enunciação. Aí temos uma crença a respeito
da EC95. E2 apresenta A→ C a partir de um enunciador universal.
Na continuidade da sequência temos (2c) mas não é suficiente. Nessa
argumentação (2c) não se apresenta como argumento contrário. O Locutor sindicalista a
partir de um outro enunciador apresenta (2a) como não suficiente. O enunciador, a partir
de A portanto B- Egco sustenta a tarefa prioritária e não suficiente (Eind.).
O Alocutor sindicalista sustenta uma posição na relação com o governo, Aqui
nessa sustentação projeta-se a relação Alocutor Sindicalista (alx) para o Alocutário
Governo (atx). A essa projeção (2d) eliminar o congelamento das verbas públicas para

a educação, (2e) que destruirá e inviabilizará orçamentariamente as Universidades e os
Institutos Federais e impedirá a implantação do Plano Nacional de Educação (PNE).
Aqui (2e) é argumento para (2d). Em (2f) mas apenas isso não garantirá, nem
remotamente que esse mesmo PNE venha a vigorar futuramente é continuidade de (2c)
na transversalidade.
Nessa argumentação temos o (Alx) locutor sindicalista argumentando para (atx)
governo. Assim, (Alx) sustenta a revogação da EC95 para (Atx) governo e mais que isso.
Esses modos de articulação que analisamos são relações que produzem uma diretividade
ao dizer "segundo um modo de integração dos enunciados do texto" (Guimarães,
2018:109). Vamos tratar da argumentatividade na relação de integração no texto. O
recorte (2) integra-se ao título do texto (1), a diretividade de (2) aponta para (1). A
necessidade de ir além da Revogação da EC95 para viabilizar as instituições Federais e
PLN.
A posição do Alx sindicalista apresenta-se como crença no Egco e há uma
retrospecção para a EC95 como congelamento de verbas e uma perspectivação que
projeta a inviabilização da Universidade e o impedimento do PLN. A projeção de
futuridade em (2d), (2e) e (2f) dão-se a partir de um Euniv. que se põe como certeza em
contraposição ao (Atx) alocutário governo.
Em (3)

Gráfico 1 – Financiamento da educação pública PNE X EC 95

Fonte: 05 de setembro de 2016. Gil Vicente Reis de Figueiredo, professor da UFSCar (Diretor do
PROIFES-Federação) e ADUFSCar nº13/2018

O quadro "Financiamento da educação pública PNE X EC 95" é um gráfico de
investimento na educação em termos de porcentagem (lado esquerdo) e o trajeto de 2000
a 2025. O risco pontilhado escuro indica que até 2025, a Educação deveria receber 10%
de financiamento; o risco pontilhado claro mostra a redução da verba para educação em
2025 com 5,5%.
Esse gráfico é um modo de argumentar com dados da PEC 241/2016 e na
Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara dos Deputados nº.
12/2016. O Alx sindicalista argumenta para Atx governo numa projeção que rebaixa a
Educação reduzindo o investimento. A pertinência enunciativa (Dias, 2013) desses dados
dá-se na perspectivação (Dias, 2013) do rebaixamento do traço do gráfico. O (Alx)
argumenta com enunciados empíricos ancorado nos dados estatísticos. Assim a
constituição da certeza funciona numa interpretação estatística que utiliza dados do
próprio governo para se contrapor a Lei.
O comunicado nº. 13/2018 da ADUFSCar, nesse gráfico, interpreta como o
governo reduzirá as verbas para educação até 2025. Essa argumentatividade funciona

integrada a argumentação, quando o Alx Sindicalista, Enunciador Coletivo dos gráficos
alude a L e a enunciação do gráfico integra-se transversalmente a (1), e (2 a; 2b; 2c; 2d;
2e; e 2f). A relação de argumentatividade se dá num agenciamento enunciativo de L pela
língua. É nesse agenciamento que temos uma posição de crença do Locutor e de Certeza.
A certeza é uma posição sujeito sobre a Lei EC95, interpretada diferentemente do
governo.
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Resumo:
Dentro da poesia "Me gritaram negra", Vitória Santa Cruz fala de um lugar onde ela, através da
palavra "negra", vai produzir um diálogo entre o texto e o leitor, entre ela mesma e a sociedade
que ela revela desconhecer. Uma sociedade que produz a imagem do negro como algo negativo,
inferior, fundamentada nas instituição escravocrata. Ela recursa este discurso da negação de sua
cor, do embranquecimento forçado em aparência física. A palavra NEGRA inicia carregada de
negatividade, mas NEGRA na poesia de Vitória produz algo negativo, onde ela transforma a
palavra em expressão positiva. Neste sentido Vitória descontrói, dentro do seu momento
histórico, um outro lugar de desafíos que é o significado da palavra como empoderamento na
construção da identidade. Para ela, "Um pesquisador é também aquele que formula perguntas
reais, não derivadas de informações frias, instaladas em sua mente, senão de experiências
vividas, consequência do processo que se efetua em todo ser racional tratando de relacionar-se
consigo mesmo e com seu meio ambiente."
Palavras Chaves: Literatura; Negritude; Poesia .

Introdução
O tema proposto neste colóquio é muito pertinente do ponto de vista dos discursos
produzidos à partir de uma hegemonia entre os que consideram o centro da escrita literária
e os outros discursos. Que discurso produziu e produz a literatura da negritude? Como a
poesia negra de Vitória Santa Cruz no Peru, faz parte da vida cotidiana da diáspora
africana nas Américas? Vitória busca interperlar ela mesma: "Quem sou?" Ela descobriu
sua identidade afro peruana a partir de uma busca interna que a fez penetrar na sua
cultura: "Es preciso entrar em sí mismo ya que el secreto no es salir, sino entar. Las
reales batalllas se vencen desde el interior, sin testigos que nos gratifiquen diciendo
Bravo!. "
Durante muito tempo o discurso da literatura universal e latino americana,
inviabilizou e negou a presença negra na escrita literária. De acordo com Campos e
Respaldiza “pode - se afirmar que o século XX foi o século da presença negra nas artes
e na literatura universal. “A negritude1 é a palavra fundante do novo advento de
Negritude – O termo aparece pela primeira vez em 1934 com Césaire, dentro seu Cahier d’un Retour au
Pays Natal – definido por Senghor como os valores culturais do mundo negro, ou mais todavia: A negritude
1

reinvidicação do ser negro. Jean Paul Sartre disse: “Os poetas da negritude são os
testemunhos da identidade humana”. Este movimento, que será marcado por três poetas,
um africano (Léopold Sédar Sanghor) e dois franceses, que vêm da região caribenha e
latino americana: Aimé Césaire (Martinica) e Léon Damas (Guiana Françaisa), um
encontro literário das raízes africanas e de histórias ancestrais. Césaire, em: "Caderno de
retorno ao país natal", escreve:
“A poesia é uma busca da verdade e da sinceridade. A sinceridade «fora dos
dias extranhos», e buscamos no fundo de nós mesmos. E muitas vezes , contra
nós mesmos. Contra os que parecem ser um mesmo, mas profundo de um
mesmo. A poesia é profunda. Profunda e explosiva”.

Na busca por uma poesia profunda e explosiva, de uma história, de uma cultura
enraizada e humanizada, o movimento negritude foi fundamental naquele contexto
histórico para resgatar a identidade negra. Ao percebermos a participação do europeu no
continente africano do final do século XIX, encontraremos, como consequência, a
existência de uma série de colônias que, na atualidade, são micro-países totalmente
dependentes das metrópolis europeias. Esta dependência originou uma grande migração,
primeiro em forma de mão de obra em busca de recurso e, logo, através dos estudantes,
que aspiravam se alimentar do conhecimento ocidental para dirigir, controlar e fazer
produzir suas próprias nações. E, precisamente, esta segunda grande "ola” de imigrantes
africanos, afrocentroamericanos e afroamericanos que incindiu diretamente em nas novas
correntes literárias e artísticas que posteriormente evoluíram na Europa. Os
afroemigrantes acadêmicos não só se nutriram , mas levaram consigo a grande carga
cultural de seus lugares e procedência, a qual, direta o indiretamente, intentaram
reproduzir nos lugares onde se preparavam; digo, buscaram irrradiar sua cultura. Vitória
Santa Cruz2, ao ganhar uma bolsa do governo francês passou seis anos em Paris. Quando
é essencialmente este calor humano, que está presente na vida: no mundo. E um existencialismo, por falar
como vos, enraizado dentro da Terra-Mãe, esparrama o sol da fé. Esta presença no mundo é participação
dos homens as forças cosmicas, comunhão do homem com os outros homens, e por de lá, com todas as
existentes, da rocha à Deus...(Senghor, 1964:317) Cite Benedita Gouveia Damasceno – La poésie Nègre
dans le modrnisme brésilien.
2
Victoria Santa Cruz Gamarra - (1922-2014) é uma Poetisa, coreógrafa e estilista afro peruana. Em 1961,
Vitoria ganhou uma bolsa de estudo do governo français. Neste momento ela ela obteve um prêmios no
Teatro das Nações como desenhadora e realizadora de vestuários, ao regressa ao Peru em 1966, funda o
grupo Teatro e Danzas Negros do Perú. Diante destes desafios ela em 1967, resgata e recria danças
perdidas ou olvidas como a zamacueca, el alcatraz, el zamba-landó. Em 1967 Vitoria é nomeada diretora

retorna ao Perú, ela inaugura um novo momento de sua vida. Provavelmente, inspirada
pelo movimento literário da negritude contemporânea de Césaire.

O discurso da Negritude na Poesia de Vitória Santa Cruz
Ela apresenta o discurso da negritude em sua poesia, “Me gritaron Negra3.”
"Tinha sete
apenas sete anos,
Que sete anos!
Não chegava nem a cinco!
De repente umas vozes na rua
me gritaram Negra!
Negra! Negra! Negra! Negra! Negra! Negra! Negra!
“Por acaso sou negra?” – me disse
SIM!
“Que coisa é ser negra?”
Negra!
E eu não sabia a triste verdade que aquilo escondia.
Negra!
E me senti negra,
Negra!
Como eles diziam
Negra!
E retrocedi
Negra!
Como eles queriam
Negra!
E odiei meus cabelos e meus lábios grossos
e mirei apenada minha carne tostada
E retrocedi
Negra!
E retrocedi . . .
Negra! Negra! Negra! Negra!
Negra! Negra! Neeegra!”

Este poema foi escrito na década de 70. Ela escreve e interpreta "Me gritaron
Nega”, em diversos países do mundo. A narrativa dos versos reafirma e personifica a
experiência vivida por Vitória. Nesta primeira estrofe são usadas 25 vezes a palavra:
"NEGRA!” Essa repetição reforça a intensidade da mensagem do ser e do vocábulo
"NEGRA”, mas que se torna positiva na musicalidade, no ritmo de forma coreógrafica

do da Escola Nacional da Arte Folklórica, que dirigiu aé 1972, A partir de 1982, com disolução do
conjunto Nacional de Folklore, ela migara para os Estados Unidos onde dedica como professora em na
Universidade de Carnegie Mello em Pittsburgh, Pensilvania, até dezembro de 1999. Ela regressa ao Perá
definitivamente, em 2000.
3
"Me gritaron Negra”, poesia escrita por Vitoria Santa Cruz nas décadas de 70.

de Vitória. Que coisa é ser negra, sua reação de surpresa, dizia algo que a levou a
ODIAR seu aspectos físicos: cabelo, lábios, boca, pele tostada, etc. Seu primeiro
encontro com o racismo da sociedade peruana. Não seria uma denúncia ou a expressão
do racismo da sociedade peruana? Não expressa ela o quanto o racismo é violento?
Através da poesia, ela expressa como a sociedade rejeita o negro. Os versos se iniciam
com elementos de sua identidade, (tinha menos de 5 anos), uma criança, dentro de um
espaço público, ela é agredida na rua, havia outras pessoas assistindo. O poema
reforça o uso dos verbos na terceira pessoa do plural. Vitória vai compartilhar em uma
entrevista que este sucedido foi uma experiência que ela viveu com uma outra criança
que se mudou para a comunidade, e isso a marcou, até então ela não sabia o que
implicava ser NEGRA. Estariam aquelas ou aquela criança que, ao gritar negra
naquele espaço público, sozinhas? O texto não evidencia com quem elas estavam. A
surpresa inesperada, um grito – "Que é isso? Que coisa é?” Que mundo e realidade
vivia Vitória, um grito que a desestabiliza. Elementos dentro da poesia abordam
aspectos do embranquecimento estético, pois mesmo alisando o cabelos e "passando
pó na cara”, ela se sentiria incomodada. Pois era amargo e pesado o grito: "NEGRA”
que estava dentro dela, todos os dias lá: "NEGRA, NEGRA, NEGRA!!!” continua a
incomodar.
"E passava o tempo,
e sempre amargurada
Continuava levando nas minhas costas
minha pesada carga
E como pesava!…
Alisei o cabelo,
Passei pó na cara,
e entre minhas entranhas sempre ressoava a mesma palavra
Negra! Negra! Negra! Negra!
Negra! Negra! Neeegra!”

A violência racial da sociedade peruana se apresenta no poema, sob uma visão
tradicional e hierárquica das raças que segue impondo a dinâmica do modelo estético
branco ocidental, em um país que tem uma população indígena e de origem indígena.
Segundo Denys Cuche:
"Cette idéologie dominante, cette volonté d’éliminer systématiquement tous
les traits négroïdes de la population péruvienne, ne pouvait qu’engendrer

chez les Noirs un sentiment d’infériorité. L’aliénation des Noirs se
manifestait dans leur acceptation plus ou moins inconsciente de la prétendue
supériorité blanche et dans leurs efforts pour se rapprocher le plus possible
des Blancs." (pg. 93)

Entretanto, o intelectual Carlos Mariategui, apresenta a imagem do negro como
um ser hostil com os índios, vê os negros como um elemento que é cúmplice dos
colonizadores, que estão na sociedade para hostilizar os indígenas, ele dirá:
"(…), el negro ha mirado siempre con hostidad y desconfianza la sierra,
donde no ha podido aclimatarse física ni espiritualmente. Cuando se ha
meszclado al indio ha sido para bastardearlo comunicándole su
domesticidad zalamera y su psicologiía exteriorizante y mórdida. Para su
antiguo amo blanco ha guardado, depués de su manumisión, un
sentimiento de liberto adicto. La sociedad colonial (…). El mulato colonial
aun en sus gustos, inconscientemente está por el hispanismo, contra el
autoctonismo. Se siente espontáneamente más próximo de España que del
Inkario. Sólo el socialismo, despertando en él conciência clasista, es capaz
de conducirlo a la ruptura definitica con los ultimos rezagos de espíritu
colonial.”

Uma visão produzida sobre o negro que não se opunha ao colonialismo e hostiliza
o índio, como se o negro escravizado esteve sempre ao lado do colonizador, um erro que
até os dias de hoje está na forma de ver o negro e pensar como um elemento intruso, não
aceito pela elite branca. A sociedade Peruana, constituída de uma elite social de
pensamento eurocêntrico, onde se produz " verdades”, mesmo tendo um componente
onde a maioria de sua população é de traços indígenas e uma parte de 10% de afros
peruanos, onde os negros são invisíveis e ignorados. Na obra: " Os subalternos podem
eles falar?” A autora reforça que ignorar constitui um gesto político, o negro sempre
constituído como um ser "folklorico” e não integrante da cultura nacional, um sujeito
que não produz " conhecimento”, não produz escrita, e nem fala na memória na literatura
peruana.

Recriar o SER negro é "tornar-se negra”
De acordo com Mirta Fernández Martínez, "A necessidade de romper com uma
persistente e dominante lógica de pensarmos e articular la representação de nós mesmos
a partir dos canônes eurocêntricos que se impõem cada vez mais, assim como a reflexão

sobre como somos e por quê.” Pode - se perceber que a poesia na segunda parte da estrofe
tem uma mudança de entonação.
Algo muda na poesia, há um limite temporal, aceitação ou descobertar que passa
da forma interrogativa para a afirmativa. "O que me importa, por que não?” A entonação
pergunta, no nosso português: E daí, qual é o problema? Je suis Noir et Noir resterai,
como afirmava Aimé Césaire. Vitória inicia, nesta segunda parte da segunda estrofe,
como disse a psicanalista brasileira Neusa Santos Souza, tornar-se negra "Saber-se negra
é viver a experiência de ter sido massacrada em sua identidade, confundida em suas
perspectivas, submetida à exigências, compelida à expectativas alienadas. Mas é também,
e sobretudo, a experiência de comprometer-se a resgatar sua história e recriar-se em suas
potencialidades.” Neste sentido, a poesia de Vitória recria, dando forma e ritmo,
superando e articulando uma experiência vivida:
"Até que um dia que retrocedia , retrocedia e que ia cair
Negra! Negra! Negra! Negra!
Negra! Negra! Negra! Negra!
Negra! Negra! Negra! Negra!
Negra! Negra! Negra!
E daí?
E daí?
Negra!
Sim
Negra!
Sou
Negra!
Negra
Negra!
Negra sou
Negra!
Sim
Negra!
Sou
Negra!
Negra
Negra!
Negra sou.”

Segundo Aimé Césaire, a negritude, uma maneira de viver a história da história
(…) " as lembranças de crenças distantes, seus destroços de culturas assassinadas.”
Dentro deste mesmo pensamento, Césaire continua a refletir que a negritude resulta
de uma atitude ativa e ofensiva de espírito. Ela é sobressalto, e sobressalto da
dignidade. Ela é recusa da opressão. Ela é combate, que quer dizer combate da

desigualdade. Nós podemos sentir na estrofe final o despertar da consciência e atitude
que os versos apresentam para os leitores, a expressão que começa dizendo: daqui para
frente, atitude tomada! A consciência da identidade e do encontro interior entre a
poetisa e a poesia, entre a poesia e o leitor, entre o leitor e a poetisa, a mensagem de
uma ação libertadora, ela rejeita tudo que nega sua identidade, ela expressa nos versos
abaixo "eu não quero, eu não aceito mais”, tudo que está ligado a seu físico que a fazia
rejeitar a si mesma. Ela descobre o som da palavra que no início era desconhecido:
NEGRA, uma sonoridade, aceitação do que somos, daquilo que é com gosto, NEGRA
que inicia como uma palavra que interroga e termina com um encontro com a
negritude, a maturidade de ser o que é, o que queira ser, a maturidade de saber que: eu
sei quem eu SOU.
"De hoje em diante não quero
alisar meu cabelo
Não quero
E vou rir daqueles,
que por evitar – segundo eles –
que por evitar-nos algum disabor
Chamam aos negros de gente de cor
E de que cor!
NEGRA
E como soa lindo!
NEGRO
E que ritmo tem!
Negro Negro Negro Negro
Negro Negro Negro Negro
Negro Negro Negro Negro
Negro Negro Negro
Afinal
Afinal compreendi
AFINAL
Já não retrocedo
AFINAL
E avanço segura
AFINAL
Avanço e espero
AFINAL
E bendigo aos céus porque quis Deus
que negro azeviche fosse minha cor
E já compreendi
AFINAL
Já tenho a chave!
NEGRO NEGRO NEGRO NEGRO
NEGRO NEGRO NEGRO NEGRO
NEGRO NEGRO NEGRO NEGRO

NEGRO NEGRO
Negra sou!”

Conclusão
A poesia negra nos traz uma mensagem de que é possível absorver o preconceito
e transformá-lo em afirmação. Fortalecer sua compreensão acerca de si mesmo e do
mundo que nos cerca. A autora em questão nos transmite a concepção de que é possível
se afirmar enquanto sujeito e renascer através do preconceito racial ou qualquer outro tipo
de preconceito. Ao enxergarmos a realidade através da ótica poética, é possível fazer
uma análise mais subjetiva dos fatos, onde a arte é capaz de transmitir a realidade de
forma mais simples e humanizada. O poeta possui o poder de apresentar e transformar os
fatos a seus leitores, dando-lhes a oportunidade de aprender mais sobre sua própria
história e perceber o mundo tal qual ele é.
Poesias como aqui exposta, revelam a todos nós os sentimentos de um povo que
por séculos foi escravizado e tem sido vítima de racismo e intolerância. Mas, ao longo do
tempo, vêm ocorrendo conquistas que alimentam ainda mais o desejo pela igualdade. A
poesia negra, dessa forma, tem o poder de transformar a realidade através da emoção,
uma vez que somos influenciados diretamente por ela, sentindo o que acontece ao ao
nosso redor. E preciso, antes de tudo, que haja respeito ao próximo, não importando quais
são suas características ou origens. Através da poesia, Vitória Santa Cruz ecoa a voz de
milhões de negros e negras peruanos/as que historicamente são discriminados
manifestando de diversas formas no seio da sociedade. A autora dentro da poesia,
reivindica e redescobre uma nova identidade (NEGRA), em uma sociedade mestiça, mas
que traz como padrão os valores eurocêntricos.
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Anexos:
Me Gritaron Negra
Victoria Santa Cruz
Tenía siete años apenas,
apenas siete años,
¡Que siete años!
¡No llegaba a cinco siquiera!
De pronto unas voces en la calle
me gritaron ¡Negra!
¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra!
“¿Soy acaso negra?” – me dije ¡SÍ!
“¿Qué cosa es ser negra?” ¡Negra!
Y yo no sabía la triste verdad que aquello escondía. Negra!
Y me sentí negra, ¡Negra!
Como ellos decían ¡Negra!
Y retrocedí ¡Negra!
Como ellos querían ¡Negra!
Y odié mis cabellos y mis labios gruesos
y miré apenada mi carne tostada
Y retrocedí ¡Negra!
Y retrocedí…
¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra!
¡Negra! ¡Negra! ¡Neeegra!
¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra!
¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra!
Y pasaba el tiempo,
y siempre amargada
Seguía llevando a mi espalda
mi pesada carga

¡Y cómo pesaba! ...
Me alacié el cabello,
me polveé la cara,
y entre mis cabellos siempre resonaba
la misma palabra
¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra!
¡Negra! ¡Negra! ¡Neeegra!
Hasta que un día que retrocedía,
retrocedía y que iba a caer
¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra!
¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra!
¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra!
¡Negra! ¡Negra! ¡Negra!
¿Y qué?
¡Negra!
Si
¡Negra!
Soy
¡Negra!
Negra
¡Negra!
Negra soy
¡Negra!
Si
¡Negra!
Soy
¡Negra!
Negra
¡Negra!
Negra soy
¡Negra! Sí
¡Negra! Soy
¡Negra! Negra
¡Negra! Negra soy
De hoy en adelante no quiero
laciar mi cabello
No quiero
Y voy a reírme de aquellos,
que por evitar – según ellos –
que por evitarnos algún sinsabor
Llaman a los negros gente de color
¡Y de qué color! NEGRO
¡Y qué lindo suena! NEGRO
¡Y qué ritmo tiene!

NEGRO NEGRO NEGRO NEGRO
NEGRO NEGRO NEGRO NEGRO
NEGRO NEGRO NEGRO NEGRO
NEGRO NEGRO NEGRO
De hoy en adelante no quiero
laciar mi cabello
No quiero
Y voy a reírme de aquellos,
que por evitar – según ellos –
que por evitarnos algún sinsabor
Llaman a los negros gente de color
¡Y de qué color! NEGRO
¡Y qué lindo suena! NEGRO
¡Y qué ritmo tiene!
NEGRO NEGRO NEGRO NEGRO
NEGRO NEGRO NEGRO NEGRO
NEGRO NEGRO NEGRO NEGRO
NEGRO NEGRO NEGRO
Al fin
Al fin comprendí AL FIN
Ya no retrocedo AL FIN
Y avanzo segura AL FIN
Avanzo y espero AL FIN
NEGRO NEGRO NEGRO NEGRO
NEGRO NEGRO NEGRO NEGRO
NEGRO NEGRO NEGRO NEGRO
NEGRO NEGRO
¡Negra soy!
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Resumo:
Fundamentados na Análise de Discurso de Matriz Francesa (pecheuxtiana), apresentamos
resultados parciais de uma pesquisa científica que investiga as imagens de crianças nos livros
didáticos de Língua Portuguesa, destinados ao Ensino Fundamental do 1º ao 5º ano. Partimos
do pressuposto segundo o qual os estudantes devem se reconhecer e se identificar com as imagens
contidas nesses livros, a fim de que tanto o ensino quanto a aprendizagem possam lhe fazer algum
sentido. Objetivamos entender se e como a diversidade cultural está representada nos livros
didáticos, e se e como os professores abordam essa temática. Nosso corpus é constituído por
entrevistas semiestruturadas realizadas com professores do ensino fundamental, que ministram
aulas em escolas públicas municipais de cidades do interior paulista.
Palavras-chave: imagens; livro didático; análise de discurso francesa.

Introdução
Pensar nas imagens como meio de constituição do sujeito é entender que elas são
enunciados a serem analisados, pois criam efeitos de sentidos, são materialização de
“ditos” e “não ditos”, as imagens estão na ordem da interação social. E na sociedade
contemporânea tomam cada vez mais força. Por isso vemos importância em pensar sobre
as imagens utilizadas nos Livros Didáticos (LDs).

Imagem de si através do outro
Olhava para o espelho, ia de um lado para outro, recuava, gesticulava, sorria e
o vidro exprimia tudo. Não era mais um autômato, era um ente animado. Daí
em diante, fui outro. (O Espelho – Machado de Assis)

O Espelho é um conto de Machado de Assis que narra a história de quatro a cinco
homens reunidos na sala de uma confortável casa no morro de Santa Teresa, Rio de
Janeiro, no final do século XIX em que discutem sobre a alma humana. Em um dado
momento Jacobina, que estava só ouvindo a conversa, é chamado a opinar sobre o assunto

em pauta e então começa o desenrolar da história. Ele relata uma passagem de sua própria
vida que em um antigo, pomposo e imponente espelho – presente de sua tia – não o
refletia, não conseguia ver-se nitidamente quando punha-se frente ao objeto sem a farda
de alferes, mas encontra a sua identidade, nitidamente, vestindo a farda que lhe conferia
o título de Alferes da Guarda Nacional. Jacobina enxergava no espelho o reflexo dos
sentidos que a sociedade lhe conferia, permeados pelos discursos ideológicos e sociais
que interpelam os sujeitos.
Aumont (1993, p. 82) afirma que a elaboração de imagens “decorre de aproximar
da imagem em geral com o domínio do simbólico”, o que faz com que ela esteja em
situação de mediação entre o espectador e a realidade. É nesse sentido que as imagens
nos LDs atuam, no caso o expectador ocupa o lugar do aluno e a realidade seria a o
reconhecimento das identidades culturais de cada sujeito. Reconhecer alguma coisa em
uma imagem é identificar-se.
O modo como uma sociedade expressa-se ao desenhar, fotografar ou em qualquer
outro suporte imagético, está carregado de efeitos de sentidos sócio-histórico-ideológicos.
Muitas vezes, ou sempre, os conceitos que permeiam aquela sociedade perpassam de
gerações em gerações, constituindo assim o “sujeito que é interpelado como sujeito [livre]
para livremente submeter-se às ordens do Sujeito, para aceitar, portanto [livremente] sua
submissão” (PÊCHEUX, 1995, p. 133).
No livro de Pêcheux, Semântica e Discurso (1995, p. 130), o autor registra um
relato de Lewis que diz:
[...] pode-se ainda considerar [a propósito das massas] que estamos tratando de
um “sujeito” identificável pela unidade de sua personalidade? Ao lado do
“sujeito” de J. Lewis, o “homem”, simples e frágil como um belo caniço de
pesca ou uma gravura de moda, que se pode segurar pela mão ou apontar com
o dedo, o “sujeito” massas põe sagrados problemas de identidade, de
identificação. Um sujeito é também um ser de que se pode dizer: “é ele!”.
Diante do “sujeito” massas, como poderemos dizer “é ele”?

O personagem Jacobina ilustra essa identificação a partir da ideologia que domina
a sociedade em que se está inserido e constitui uma identidade, no caso a figura do alferes.
Para Pêcheux, (1995, p. 144) “as ideologias não são feitas de ‘ideias’, mas de práticas.”

O autor ainda ressalta que o sujeito, “subordinado à verdade de seu discurso, na época
clássica, se torna progressivamente a fonte desse discurso” (PÊCHEUX, 1995, p. 51).
Crippa e Lastória (2010, p. 59) afirmam que “as imagens, quando criadas,
possuem o poder ‘magnético’ de atrair outras ideias em sua esfera” podendo ser
esquecidas e, quando revisitadas, suas histórias e subjetividades do tempo voltam à
memória depois de anos ou até mesmo séculos de abandono, muitas figuras podem ser
imortalizadas no tempo e no espaço. Segundo as autoras, as imagens contam histórias,
podemos entender que as imagens revelam a figura dos pensamentos. Davallon (1999, p.
25) registra que “para que haja memória, é preciso que o acontecimento ou o saber
registrado saia da indiferença, que ele deixe o domínio da insignificância”;
acontecimentos sociais marcantes engendram uma rede de sentidos e tramas sociais
evocando assim, uma dimensão simbólica de imagens do acontecimento histórico.
As reflexões de Manguel acerca das imagens colocam estas como as histórias, que
nos informam, dão-nos uma gama de conhecimentos. Poderíamos entender que, a partir
de certas imagens, podemos receber e emitir mensagens constituídas de diferentes
Formações Discursivas. O autor ainda traz a sugestão de Aristóteles de que todo processo
de pensamento requer imagens, são as imagens que tomam lugar das percepções diretas,
portanto a alma nunca pensa sem uma imagem mental. “As imagens que formam nosso
mundo são símbolos, sinais, mensagens e alegorias” (MANGUEL, 2001, p. 21).
Nessa direção, da importância das imagens como meio de leitura, Manguel
ressalta, no livro Lendo Imagens, que no século XVI qualquer tipo de imagem de pintura
era feito para ser lida. Um quadro podia ser contemplado pela arte ou seu conteúdo, mas,
acima da beleza, estava o conteúdo a ser apreendido, ou seja, havia toda uma
intencionalidade nas figuras produzidas nas pinturas, nas imagens. Ainda no século VI o
Papa Gregório, o Grande, dizia que as pinturas são o equivalente da leitura (MANGUEL,
2001, p. 143).
Para Pêcheux (1999, p. 51), a memória é um operador de memória social,
envolvendo um programa de leitura, um caminho escrito discursivamente em outro lugar,
ou seja, memória como estruturação de materialidade discursiva complexa. Para o autor,
a imagem seria um operador de memória, a imagem mostraria como ela se lê, ou seja,
como ela funciona enquanto diagrama, esquema ou trajeto enumerativo.

A memória, por sua vez, tem suas características, quando pensada em relação
ao discurso. E, nessa perspectiva, ela é tratada como interdiscurso. Este é
definido como aquilo que fala antes, em outro lugar, independente. Ou seja, é
o que chamamos memória discursiva: o saber discursivo que torna possível
todo dizer e que retorna sob a forma do pré-construído, o já-dito que está na
base do dizível, sustentando cada tomada da palavra. O interdiscurso
disponibiliza dizeres que afetam o modo como o sujeito significa em uma
situação discursiva dada (ORLANDI, 2009, p. 31, grifo nosso).

Entendemos que, no processo discursivo, a memória exerce uma função
primordial, porquanto é deste modo que encontramos possibilidades do dizer, por meio
do pré-construído e do já-dito. A memória descrita por Pêcheux é uma memória social,
pois ela tem “sentidos entrecruzados da memória mítica, da memória social inscrita em
práticas, e da memória construída do historiador” (PÊCHEUX, 1999, p. 50). O autor
descreve que a memória discursiva seria aquilo que, diante de um texto que surge como
acontecimento a ler, vem restabelecer os “implícitos” (quer dizer, mais tecnicamente, os
pré-construídos, elementos citados e relatados, discursos-transversos, etc.) de que sua
leitura necessita: a condição do legível em relação ao próprio legível.
Poderíamos retomar aqui, a título ilustrativo, a relação de Jacobina com sua farda
de alferes. No conto machadiano, é possível lermos a farda como um símbolo que
materializa a memória social e a mítica, entrecruzadas e inscritas no ‘ser alferes’ e faz
emergir sentidos que possibilitam o(s) significado(s) e tornam possível a identificação de
si para a personagem, uma possibilidade de ler a si mesma.
Conceber a memória que Pêcheux descreve como memória social leva-nos a
buscar entender como Davallon a define. A memória social estaria presente nos arquivos
e nas mídias. “Uma tal concepção tecnicista da memória social, que em muitos pontos
assimila esta à “memória” do computador, supõe resolvidas duas questões maiores”
(DAVALLON, 1999, p. 23).
A memória surge como um acontecimento a ser lido, vem restabelecer os
“implícitos” de que sua leitura necessita, memória como estruturação discursiva, dialética
da repetição e da regularização, e esta surge como questão crucial: saber onde residem
esses implícitos, que estão ausentes por sua presença, e como isso se dá quanto às imagens
presentes nos LDs, que memórias resgatam, que implícitos guardam, possibilitando quais
leituras e identificações?

Achard (1999, p. 13) ressalta que não encontraremos nunca, em nenhuma parte,
explicitamente, esse discurso-vulgata do implícito, sob uma forma estável e sedimentada.
Ao falarmos de imagem não podemos deixar de citar o quanto a mídia vale-se
delas como ferramenta de comunicação e interpelação do sujeito. Assim também os LDs
as utilizam, como já afirmamos anteriormente, não apenas como ilustrações para os textos
verbais escritos, mas também como interpelação ideológica, naturalizando e
(des)estabilizando sentidos. Estes, muitas vezes relacionados à infância.

Livro didático
A preocupação em analisar as figuras de crianças nos Livros Didáticos, doravante
LD, de Língua Portuguesa instigou-nos a pesquisar sobre esta temática que se concretiza
pela observação de LD e entrevistas semiestruturadas com sujeitos-professores de uma
escola situada no interior do Estado de São Paulo com o objetivo de analisar se e como a
diversidade cultural está representada nos LD, e se e como os professores abordam essa
temática.
A fundamentação teórica escolhida para a organização do corpus deste artigo é a
Análise de Discurso de Matriz Francesa, doravante AD, que é uma disciplina de
interpretação, inscrita no paradigma indiciário, proposto pelo historiador italiano Carlo
Ginzburg (1980). As investigações com base nesse paradigma reconhecem e valorizam
as pistas, vestígios e dados que, aparentemente, poderiam ser desprezados ou deixados de
lado. Os indícios permitem-nos entender o funcionamento do discurso e a relação entre
as formações discursivas, que estão ligadas às formações ideológicas.
Destacamos que a AD, como dispositivo de análise, parte do pressuposto de que
um objeto simbólico produz sentidos, não a partir de um mero gesto de decodificação,
mas como um procedimento que desvenda a historicidade contida na linguagem, em seus
mecanismos imaginários.
Usaremos recortes das entrevistas feitas com sujeitos-professores, analisando as
formações discursivas encontradas. A AD contempla como recorte a “unidade discursiva;
fragmentos correlacionados de linguagem e situação” (Orlandi, 1987, p. 139). Desta
forma nosso corpus será constituído pelas análises das respostas dadas pelo sujeitoprofessor a que discorreu sobre o Livro Didático usado em sala de aula, bem como suas

práticas pedagógicas a partir das imagens trazidas pelo LD e apresentaremos resultados
parciais das formações discursivas do recorte analisado.

O entretecer das práticas pedagógicas com o dia a dia educacional
Ocupar-nos-emos no recorte que se segue. Sublinharemos as sequências
discursivas analisadas:
Recorte número 1 1:
E1: Como você trabalha as imagens nos livros didáticos?
E2: A proposta do livro que a gente adotou é que você através da..., consiga
fazer a leitura da imagem e questionar aquilo, então a primeira coisa é o tema,
esse é exposto através da imagem... já tem uma orientação pra você trabalhar
pra despertar a consciência crítica do aluno em cima da imagem e depois em
cima daquele conceito que se formou da imagem há o texto para ser trabalhado
referente aquele tema.

O sujeito-professor, ao relatar seu trabalho com as imagens nos LD, começa
destacando sobre a proposta encontrada no manual do professor, apoiando-se na verdade
absoluta do LD, “A proposta do livro que a gente adotou”, em alguns casos o professor
julga como verdade absoluta o discurso trazido pelo manual do professor no LD, desta
forma não questiona e não sente-se como sujeito-participante da construção de ideias e
conceitos educacionais. Assolini (1999, p. 14), destaca que, “em uma sociedade que se
divide em classes antagônicas como a nossa o livro didático constitui instrumento usado
pela sociedade capitalista para homogeneizar e igualar aqueles que são diferentes e
heterogêneos”.
Quando o sujeito-professor destaca que a proposta é do LD, podemos relacionar
este recorte com o que diz Pêcheux que “a ideologia interpela os indivíduos em sujeitos”
(1995, p.148), dessa forma a tentativa ilusória de trabalhar as imagens dos LDs fica
submetida às regras do manual do professor.
As imagens das crianças nos LDs parecem não serem lidas de uma maneira em
que o aluno possa identificar-se, fazendo das imagens mera ilustrações. Para a
pesquisadora brasileira Coracini, o livro didático ocupa um espaço de grande importância,
devendo atrair um olhar de desejo de aprender, de saber do aluno, seja qual for a classe
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E1: Pesquisadora Symone Angélica Cézar da Silva Augusto; E2: Sujeito-professor entrevistado de uma
escola pública de uma cidade do interior do Estado de São Paulo.

social, raça ou cor. Segundo a estudiosa, é desejável que o aluno se reconheça no livro
didático, encontrando ali representações de si, de sua subjetividade, desejos, pensamentos
(CORACINI; CAVALLARI, 2016).

Considerações finais
A imagem é antes de tudo um dispositivo que pertence a uma estratégia de
comunicação. (ACHARD, 1999, p. 30)

Registramos aqui um efeito de fechamento, sem nos esquecermos de que os
sentidos não se findam, pois as leituras e gestos interpretativos movem-se no ir e vir dos
sentidos. Nesse contexto discursivo da imagem e suas (re)produções de sentidos,
imprime-se nas figuras de crianças dos LDs uma intenção de homogeneização étnicocultural e racial. Há uma tendência do “embranquecimento” das figuras de crianças nos
LDs, uma europeização nos discursos pedagógicos. O professor parece capturado pelos
sentidos apresentados pelo manual do professor e parece não conseguir desconstruir os
sentidos construídos por um discurso hegemônico e regimes de verdade.
Os resultados parciais indicam que: a) os professores valorizam a diversidade
cultural, mas não sabem como trabalhar pedagogicamente tal temática em sala de aula;
b) os livros didáticos de português ainda trazem imagens de crianças idealizadas pelo
discurso hegemônico, ou seja, crianças brancas, perfeitas, representadas como
inteligentes e submissas ao discurso capitalista.
Os sentidos cristalizam-se e este enredar de ideias captura os professores que
vivem em um ciclo de trabalho exaustivo, sem tempo para ressignificar suas práticas
pedagógicas. São capturados pelos discursos que circulam no contexto sócio-histórico em
que estão inseridos e essa rede ideológica os leva a agir da forma como o material didático
os interpela.
É neste entendimento de construção de um “eu” baseado em um olhar de um
“outro” que temos a intenção de refletir. Quem estipula os padrões e identificações é uma
fatia que detém o poder.

Segundo Hall (2006, p 13), dentro de nós há identidades contraditórias,
empurrando em diferentes direções, de tal modo que nossas identificações estão sendo
continuamente deslocadas.
O fazer científico tem nos levado a redescobrir conceitos e ideias, rever certos
caminhos que nos pareciam tão claros e óbvios que seguimos com entusiasmo e dedicação
ao aprofundamento que esta pesquisa demanda.
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Resumo:
Este trabalho, genericamente, visa a divulgar um levantamento biográfico e genealógico, no
sentido de saberes discursivos, acerca dos principais estudiosos da linguagem brasileiros,
especificamente do fim do Século XIX até anos 40 do Século XX, de modo que esses estudos sejam
visíveis à toda sociedade, especialmente a acadêmica, para mostrar a importância desses
trabalhos para o desenvolvimento social do Brasil. Teoricamente fundamentados em uma escrita
de história balizada na narrativa dos acontecimentos discursivos (GUILHAUMOU, 2009),
citamos neste ensaio, por exemplo, uma das personagens-chave para a compreensão histórica
dos estudos de linguagem no Brasil: Amadeu Amaral, um linguista dialetologista que, mesmo à
margem dos formalismos acadêmicos, mas à frente de seu tempo, fez pesquisas bastante profícuas
e sistematizou um dos falares mais característicos do Brasil: o dialeto caipira.
Palavras-chave: História da Linguística; Linguística Brasileira; Narrativa dos Acontecimentos
Discursivos.

Introdução
Em se tratando da história das epistemologias científicas brasileiras, um dos
domínios mais descobertos de compreensão, sobretudo aos olhos da pertinência social, é
o da Linguística. De formação de cátedras, programas de pesquisa e pós-graduação,
graduação recentes (anos 1950 em diante), o conhecimento da Linguística carece de uma
maior acuidade no tratamento de seus dados biográficos, genealógicos e seus processos
históricos de formação, sobretudo dos estudos do Século XIX até os anos 1940.
Ressalta-se que genealogia, aqui, entende-se como algo não somente ligado aos
rastros genealógicos, mas, sim, à uma compreensão foucaultiana de genealogia, a qual
trata de eixos distintos de conhecimento: primeiro, as opiniões e teorias dissidentes que
não se tornaram as crenças estabelecidas e amplamente reconhecidas e, em segundo lugar,
as crenças e entendimentos locais (pensa-se no que os enfermeiros sabem sobre a
medicina e que não alcança o poder e reconhecimento geral por não serem, em última
instância, os sujeitos autorizados a dizer o verdadeiro conhecimento sobre medicina). A
genealogia está preocupada em trazer esses dois saberes e as batalhas discursivas que os
faz passar para os outros discursos e conhecimentos, para a luz do dia, para o verdadeiro
de uma época. Em última instância, a genealogia não pretende ser mais verdadeira do que

o conhecimento institucionalizado, mas simplesmente a parte perdida do enigma,
admitindo interesses políticos e polêmicos que motivam a escrita da história
(FOUCAULT, 2008; 1996).
Assim o sendo, se há ainda um pouco de conhecimento e divulgação nos dias
atuais, nenhum projeto de genealogia poderia captar completa e corretamente os dados
biográficos genealógicos desse campo de saber se houver algumas lacunas. É, portanto,
nesse mote da escrita da história determinando a narrativa dos acontecimentos, inclusive
do saber científico, que se constitui a cerne deste trabalho. De maneira ampla, este
trabalho visa construir, compreender e compilar um levantamento biográfico e
genealógico acercados dos principais estudiosos da linguagem brasileiros que cobrem,
cronologicamente, do fim do Século XIX até anos 40 do Século XX, de modo que esses
estudos sejam colocados em circulação e que sejam visíveis à toda sociedade
contemporânea, principalmente para mostrar a importância desses trabalhos para o
desenvolvimento social do Brasil, fundamentados em uma escrita de história das
biografias e genealogias discursivas um pouco "esquecidas".
Para tanto, balizaremos nossa pesquisa desse pedaço perdido dos estudos
linguísticos e culturais brasileiros a partir de um conceito de teoria discursiva de narrativa
dos acontecimentos discursivos (GUILHAUMOU, 2009) – o qual explicitaremos adiante
–, analisando e compreendendo como as personagens mais obliteradas da história
científica da linguística no Brasil possuem pesquisas e trabalhos consistentes e pertinentes
para os atuais estudos acadêmicos, levando-os também em conta em uma árvore
genealógica da ciência brasileira.

Um pouco de teoria
Em razão de nossos corpora serem basicamente textos para pesquisa e análise, há
necessidade de explicitar e lidar com formas de compreensão de texto, de natureza
estritamente textual, no sentido físico, algo que em diversas teorias linguísticas requer
reflexões e debates, algo que as teorias de discurso não estão imunes. Portanto, para
proceder com a pesquisa em cima de texto, é precisos explicitarmos um pouco melhor a
nossa compreensão de método e metodologia a lidar com essa forma de manifestação da
linguagem na escrita.

Maingueneau (2010) afirma que se pode dizer que textos, atualmente, são a base
de referência para diversas pessoas e distintos meios compreenderem os fenômenos de
linguagem, sejam eles quais forem. Mais ainda: “poucas pessoas hoje contestariam a ideia
de que o texto constitui a única realidade empírica com a qual o linguista lida: unidades
como a frase ou a palavra são necessariamente retiradas de textos” (2010, p. 9).
Mas não somente isso: textos, por seu turno, remetem a gêneros de discurso, que são
conceitos que se desenvolvem como quadros de referência para toda a comunicação
pensável numa dada formação sócio-histórica, sendo que a própria conceituação de
“gênero do discurso” é utilizada para atividades como o registro de nascimento, o debate
televisivo, a conversação, entre outros.
Entretanto, não é tranquilo asseverar que textos são unidades básicas de estudo,
principalmente quando nos dispomos a investigar práticas discursivas de saberes
científicos, campo de discursos constitutivos, em que os textos se dão em regularidades,
por isso, uma própria forma de dispersão desse campo discursivo. O texto na ciência é
(...) encarado como texto-produto, em que o texto é apreendido como traço de
uma atividade discursiva – oral, escrita, visual – relacionado a dispositivos de
comunicação, a gêneros de discurso: desde os mais elementares (uma etiqueta
numa mercadoria) às mais complexas (um romance). (MAINGUENEAU,
2015, p. 37).

Procederemos, assim, na compreensão de que, em que medida, a publicação destas
obras contribuiu para a emergência e legitimação de um saber científico no que tange aos
estudos da linguagem na geografia brasileira, algo que, trazido à luz, neste momento,
confrontaria a ordem discursiva logicamente estabelecida, uma vez que a princípio são
pouco estudados e, por vezes, obliterados da história da nossa ciência da linguagem. Ou
seja, temos de apreender um tipo de discurso tópico perpassando os meios sociais e
acadêmicos.
Dessa maneira, ao horizonte também se colocam questões difíceis de lidar, como
a operacionalização desses materiais de análise para constituição dos corpora analíticos.
Dessa forma, o norte condutor para esse quesito metodologia dos corpora segue as
premissas de ler, descrever e interpretar. Esse processo é bastante bem abordado por
Michel Pêcheux (2008).

Para nos explicitar esse procedimento, nos diz o filósofo que lançou a "pedra
angular" da teoria do discurso na França que a apreensão do próprio da língua se dá não
somente pelos elementos lógicos ou elementos frásticos da língua, mas também por
aquilo que lhe é próprio, um real de condição de existência, algo que exista tanto no plano
material quanto no plano simbólico e que, muitas vezes, escapa a toda tentativa de tornálo [este real e próprio da língua em algo logicamente estabilizado]. E para dessa forma
proceder:
A primeira exigência consiste em dar o primado aos gestos de descrição das
materialidades discursivas. Uma descrição, nesta perspectiva, não é uma
apreensão fenomenológica ou hermenêutica na qual descrever se torna
indiscernível de interpretar: essa concepção da descrição supõe ao contrário o
reconhecimento de um real específico sobre o qual ela não se instala: o real da
língua. (...) Isto é, nem linguagem, nem fala, nem discurso, nem texto, nem
interação conversacional, mas aquilo que é colocado pelos linguistas como
condição de existência (princípio), sob forma de existência do simbólico, no
sentido de Jakobson e de Lacan. (PÊCHEUX, 2008, p. 50)

Como vemos na citação, é dessa característica inescapável da língua, existir no
material e no simbólico, que a questão do descrever e do interpretar como uma abordagem
discursiva dos objetos nos acontecimentos se faz crucial ao trabalho de pesquisa em
análise do discurso. A busca do analisa de discurso em objetos que orbitem nos limites
do que, convencionalmente, coloca-se como logicamente estabilizado, faz-se pertinente
e necessária a encontrar o que também se encontra nesse próprio limite: os equívocos, as
falhas, as rupturas, os nonsense, os chistes, as metáforas, as metonímias, as faltas de
representações de personagens e teorias científicas, como ora faz a literatura de estudos
da linguagem entre século XIX e 1940, objeto no qual nos debruçamos, por exemplo.
Busca-se a compreensão de outros discursos, elementos linguísticos, imagens,
narrativas, sujeitos, códigos, gêneros, sentidos, que circulam na história social, ou seja,
que já estão lá em alguma medida, para descrevê-los e interpretá-los a partir de filiações
identificadoras, como redes de memórias sócio-históricas, no momento presente ao fato
analisado dos acontecimentos discursivos, sejam eles um evento, um texto, uma sentença,
enfim, mas sempre com a possibilidade de múltiplos territórios de sentidos. Assim:
Esse discurso-outro, enquanto presença virtual na materialidade descritível da
sequência, marca, do interior desta materialidade, a insistência do outro como
lei do espaço social e da memória histórica, logo como o próprio princípio do

real sócio-histórico. E é nisto que se justifica o termo de disciplina de
interpretação, empregado aqui a propósito das disciplinas que trabalham neste
registro (PÊCHEUX, 2008, p. 55)

Em uma leitura mais afoita, pode-se pensar que essa questão da descrição/
interpretação, batimento que Pêcheux coloca como força-motriz dos trabalhos de análise
do discurso nos acontecimentos e que nós aqui colocamos como tríade descrição/
compreensão/ interpretação, nos faz crer que essas mesmas interpretações sejam tais quais
outrora pensou-se "obras abertas". Todavia, o próprio pensador francês chama atenção
para o fato de que essa interpretação não deve ser um "não importa o que". E que de fato
há, sim, uma questão-problema nas práticas de análise discursiva em determinar o
momento próprio da interpretação e o momento próprio da descrição.
A isso, soluciona-se ao analista compreendendo que descrição dos objetos no
acontecimento discursivo coloca em evidência o jogo próprio que os enunciados estão
submetidos, possibilitando assim a compreensão de lugares de furos, apagamentos,
ressaltos, recalques, espaços de derivada dos sentidos, lugares vazios para encaixe de
sentidos, processos históricos de significação de uma imagem, palavra etc.), para, disso,
desse discurso-outro virtualmente presente na leitura da interpretação discursiva, se fazer
a gestão dos processos históricos no discurso, tal qual pretende-se aqui ao estudar a
narrativa dos acontecimentos biográficos e genealógico-discursivo dos discursos
constituintes da ciência de estudos da linguagem brasileira do Século XIX até os anos
1940.
Com efeito, por mais debatida que pareça ser a questão e por mais que se queira
deixá-la tranquila existe uma ampla complexidade quando a noção de corpora encontrase com a de discurso e as metodologias que esta disciplina dispõe para trabalhar a questão.
Por isso, também a trouxemos para debate envolta na questão dos objetos, na descrição e
interpretação. Em nosso corpora de pesquisa, ao pensarmos em discurso como um
repositório de um conjunto de textos, faz mais sentido uma linha discursiva à qual nos
filiamos, que é a francesa, em que suas origens remontam às noções discursivas de Michel
Foucault e Michel Pêcheux, principalmente.

Apontamentos analíticos

Nos domínios epistemológicos, os estudos da ciência da linguagem brasileira
podem ser compreendidos, em termos de seus percursos históricos, biográficos,
genealógicos e a partir da literatura disponível – como, por exemplo, A linguística
brasileira, de Joaquim Mattoso Câmara Júnior, de 1968, data esta da primeira edição, com
sequência em A pesquisa linguística no Brasil (1968-1988), de Cristina Altman,
publicada em 1998 – sob a perspectiva de acontecimentos históricos e científicos que
cobrem de períodos bastante específicos.
No caso de Mattoso Câmara, por um lado, as pesquisas que, no Brasil, lidavam
com uma disciplina que ainda se principiava, abordam basicamente dos anos 1940 até fim
dos anos 1960. Já os trabalhos de Cristina Altman, por outro lado, cobrem um período
que vai do fim de 1960 até o fim de 1980. Com isso, é possível notar que esta literatura,
embora de grande contribuição, pertinência, densidade teórica e relevância, trata de um
contínuo historiográfico que vai de 1940 até o fim dos anos 1980. No entanto, há uma
extensa e pertinente produção bibliográfica de estudiosos da linguagem brasileiros que
cobrem, cronologicamente, do fim do Século XIX até anos 1940. Sendo assim, existe um
hiato entre o que pesquisadores brasileiros da linguagem efetivamente produziram e o
que está relatado nas literaturas histórico-biográficas de Mattoso e Altman, por exemplo.
Para além disso, há também um hiato no que tange à pesquisa e à escrita de biografias e
genealogia discursiva desses sujeitos pesquisadores ao longo de quase cem anos de
trabalhos, de maneira ora mais ou ora menos formais sobre fatos e acontecimentos
linguísticos do Brasil.
Não se pode dizer que os estudos linguísticos – inclusive com alguns dados
biográficos relevantes – sejam exatamente inéditos. Como dissemos, há bons projetos de
Cristina Altman e o próprio Mattoso Câmara, o primeiro linguista científico brasileiro,
que criou diversas cadeiras e cursos de Linguística, além mesmo de ser um arauto dessa
epistemologia da linguagem. Mas é justamente para esta sociedade que queremos trazer
à luz as ideias dessas personalidades-linguistas, que, há muito, fazem pelo campo dos
estudos da linguagem no Brasil.
Ao passo que não podemos dizer da novidade dos estudos científicos de linguística
no Brasil, podemos, entretanto, apresentar alguns períodos que se tornaram

acontecimentos importantes, seja pelo volume e fluxo de trabalho com a linguagem, seja
pela própria importância histórica que esses períodos obtiveram.
Assim sendo, poderíamos dividir em um momento "pré" linguístico, que se situa
entre os Séculos XVI e XIX e no qual os trabalhos de descrição das línguas se concentra,
sobretudo, em línguas indígenas (com base no modelo latino de referência), realizados
pelos missionários europeus nos Séculos XVI, XVII e XIX. Por um lado, temos estudos,
como o de José de Anchieta, em 1595, que, de uma perspectiva epistemológica, têm
número e hierarquia das partes de que se compõem a gramática latina, base de sua
referência, mas que em seus trabalhos é feita com mais liberdade em relação ao modelo
de parâmetro. Esta gramática de Anchieta é desenvolvida em dezesseis capítulos. Iniciase com um apanhado geral das letras, ortografia, pronunciação e acento, seguido da
exposição das propriedades da morfologia dos nomes, dos pronomes e dos verbos,
intercalada com uma enumeração das preposições. Já a gramática de Figueira (1621), que
teria, entre outros, o mérito de ter ajustado a gramática de Anchieta ao padrão latino de
elaborar gramáticas e estudos linguísticos, já adotado pela Cia. de Jesus, segue, de fato,
bem de perto, o modelo Prisciano, que, por sua vez, inspira-se no modelo aristotélico de
análise dos discursos, em que se divide discursos em oito partes e lhes lança a escrutínio.
Prosseguimos a um galope do tempo e chegamos à figura de Domingos Borges, o
visconde Pedra Branca. Talvez seja possível dizer – isto pode ser um objeto de estudo
deste trabalho – que Domingos Borges tenha sido o primeiro pesquisador, com as
ferramentas e saberes de sua época, a diferenciar a língua portuguesa brasileira e a língua
portuguesa de Portugal, já no ano de 1826, em uma publicação francesa Atlas
ethnographie du monde. Neste texto, Pedra Branca aponta diferenças dialetais e
semânticas entre as duas variantes de português e o português falado aqui, no Brasil, já
independente de Portugal – portanto, em muito fazia sentido criar uma identificação
particular à língua da nação que se construía – é definida como uma língua suave e doce.
Depois desses dois períodos, em que há os primeiros contatos e estudos das
línguas faladas pelos indígenas nativos, com intento de interação, catequese e,
posteriormente, escravidão destes silvícolas, há um hiato de estudos, que se quebra
basicamente com o estudo isolado de Domingos Borges, sendo possível dizer que nos
estudos de intento linguístico existe um outro momento: o gramatical. No entanto, este

momento, que se passa entre o fim do Século XIX e início do XX, preocupa-se em
adequar as normas linguísticas e tratar de colocar as mais tipicamente brasileiras às
normas da língua portuguesa europeia. É nesta conjuntura que surge o nome de Mário
Barreto, por exemplo – entre outros, como Alfredo Augusto Gomes, Maximino de Araújo
Maciel, Manuel Pacheco Silva Junior, Eduardo Carlos Pereira, Ernesto Carneiro Ribeiro,
João Ribeiro etc. –, que, com este gesto prescritivo, condenou a toda sorte de equívocos
as normatizações brasileiras, refletindo em certas dificuldades ainda hoje encontradas em
diversos ambientes, como o escolar, ao tentar se definir o certo e o errado em língua falada
e escrita, em vez de o adequado ou não para as múltiplas conjunturas e situações sociais;
buscou índices de erudição relacionados mais à ordem (morfossintática) do português
europeu em detrimento do português brasileiro (mesmo sendo línguas, como mostram
inúmeras pesquisas, bastante distintas entre si, quase inconciliáveis); trazer um corolário
literário como exemplos de bom uso e autoridade do bem escrever e, pior ainda, do bem
falar, entre outros tantos problemas criados a partir dessa iniciativa postulante e
normativista.
Ao adentrarmos o Século XX, observamos, nas primeiras quatro décadas –
período que compreende nosso intento investigativo, para este século –, um movimento
de personagens-pesquisadores que buscavam trazer à tona estudos de linguagem que
fossem inscritos em duas ordens de observação, principalmente: histórica e filológica.
Portanto, é nestas duas balizas teóricas o lastro daquela época para a compreensão
empírica de fenômenos linguageiros utilizando-se dos métodos diacrônico e sincrônicos.
É deste momento, por um lado, que surgem figuras como João Capistrano de Abreu,
Manuel Said Ali, Álvaro Ferdinando de Sousa da Silveira, Sílvio Edmundo Elia, Serafim
da Silva Neto, Gladstone Chaves de Melo e que, especificamente, seguiam uma
orientação diacrônica no tratamento da língua portuguesa – as falas do presente não eram
consideradas – para criar um rumo, linear, acerca das estruturas da língua portuguesa. Por
outro lado, temos, nos entornos deste mesmo período, personagens que, com suas
pesquisas, parecem escapar a uma classificação mais apressada. Trata-se de atores sociais
como Amadeu Amaral, Antenor Nascentes, Nelson Rossi, Mario Marroquim, que
seguiam uma orientação sincrônica da língua portuguesa, para obter um retrato dos
caracteres gerais do(s) dialeto(s) brasileiro(s), em suas mais distintas regiões.

É deste período que surge uma das personagens-chave para a compreensão
histórica dos estudos de linguagem no Brasil: o já citado Amadeu Amaral. A princípio,
pode-se dizer que se trata de um linguista dialetologista que, mesmo à margem dos
formalismos acadêmicos, mas à frente de seu tempo, fez pesquisas bastante profícuas e
sistematizou um dos falares mais característicos do Brasil: o dialeto caipira. Suas
pesquisas dizem, em linhas gerais, em defesa de suas teses, que o chamado dialeto caipira
estava bem sedimentado até o Século XIX, no território da antiga província de São Paulo.
Era este dialeto bastante característico para ser notado pelos mais desprevenidos como
um sistema distinto e inconfundível, e que dominava em absoluto a grande maioria da
população e estendia a sua influência até outros grupos, inclusive os mais cultos, minoria
da população da época.
No entanto, já àquela época, era possível notar que o estabelecimento de padrões
cultos no ensino estavam afastando as características típicas desse dialeto caipira, algo
que Amaral descreve bastante bem. Apesar de ter um bom trabalho linguístico, falta a
Amaral uma biografia e uma genealogia discursiva de suas teorizações e que lhe façam
justiça, ou seja, não somente quanto ao sujeito que identificou características do dialeto
caipira paulista, mas uma biografia que lhe associe evidentemente à essa estruturação
teórica e que o mostre em sua ampla importância para a sociedade brasileira de maneira
geral.
Assim, é dessas bases teóricas, descritas anteriormente, e também da reunião,
estudo e divulgação de dados biográficos e genealógicos, no sentido cronológico e no
sentido discursivo, especificamente, faltantes às personagens históricas dantes arroladas,
que construiremos nosso trabalho de pesquisa para trazer à luz os dados importantes dos
biografados em torno dos fenômenos históricos e sociais dos fatos linguageiros do
português do Brasil.
Para se consolidar os corpora de uma pesquisa, pela base textual, podemos
constituí-los de um texto, de um conjunto de textos, de trechos de textos, enfim, mas não
podemos deixar de fora uma questão central, que é fazer a diferença entre texto e corpus.
O texto como "produto" de um processo discursivo, em que as partes deste texto como
nosso corpus, desde que estejamos atentos a alçá-los a uma condição de apreensão
discursiva, e não somente a uma tradição mais filológica de apreensão. Com isso:

Os analistas do discurso não estudam obras; eles constituem corpora, eles
reúnem os materiais que julgam necessários para responder a esse ou àquele
questionamento explícito, em função das restrições impostas pelos métodos
aos quais recorrem. Desse modo, analistas do discurso se afastam do modelo
da leitura empática, do "contato vivo" com um texto concreto, que seria rico
de um sentido inesgotável. (MAINGUENEAU, 2015, p. 40)

Assim o sendo, a princípio, separamos esses corpora, com os quais iniciamos o
percurso de reflexões teóricas e analíticas e denominamos Corpus-1. De outra forma, o
que desejamos com essa operacionalização é – e a AD nos fornece tais subsídios – a
decomposição textual, para abrir a possibilidade de apreender as marcas da história
material nos discursos. Esse movimento se coaduna às premissas epistemológicas e
metodológicas da Análise do Discurso, desde suas primeiras formulações como disciplina
de um dado domínio teórico. Logo:
seu procedimento é o de uma espécie de psicanálise do discurso animado por
um projeto marxista, cujo alcance é simultaneamente político e
epistemológico: procedendo a uma análise – leia-se "decomposição" – dos
textos, procura-se revelar a ideologia que eles estão destinados a dissimular.
(MAINGUENEAU, 2015, p. 19)

Como vemos pela citação, a Análise do Discurso flerta com a decomposição
textual por vias do materialismo histórico. Entretanto, essa decomposição não é, em nosso
caso, para achar o inconsciente do texto, mas o que é consciente, o exposto, o visto, mas
o visto, exposto, iluminado, a partir de um empreendimento textual, ou, ainda, um "como"
se faz um texto e não apenas "o quê" ele dá a mostrar. Em última análise, o texto como
um dispositivo, mas um dispositivo de enunciação.
É assim que, a título de exemplo, em nosso Corpus-1, o Dialeto Caipira, 1920, de
Amadeu Amaral, é possível encontrar um estudo de um dialeto bem pronunciado no
território da antiga província de São Paulo. Um falar caipira – característico e fácil de ser
notado pelos mais desprevenidos como um sistema distinto e inconfundível – que
dominava em absoluto a grande maioria da população e estendia a sua influência à própria
minoria culta. Na obra, Amaral chega a fazer compreensões sobre O "R" caipira, com o
fonema /r/, em fim de sílaba ou em posição intervocálica, que assume as características
formas aproximante alveolar [ɹ], retroflexo [ɻ]. O rotacização do "L", na qual a
permutação, em fim de sílaba, da aproximante lateral [l] pelo fonema /r/ (mil > mir,

enxoval > enxovar, claro > craro etc.), embora seja um traço não exclusivo do dialeto
caipira, se faz presente de forma gradual ao longo de todo o país, sendo menos comum
na linguagem culta.
O estudo de Amaral se concentra no processo dialetal, sobretudo observando
condições do meio que fizeram série de abalos nesse dialeto na cidade de São Paulo, o
que, a seu tempo, esse falar paulista reinava sem contraste sensível, em um caipirismo
que não existia apenas na linguagem, mas em todas as manifestações da vida cotidiana.
Em um certo declínio, Amaral aponta o que aparentemente foram causas desse
desuso e migração do caipirismo, como a substituição do trabalho escravo pelo
assalariado, afastando da convivência cotidiana dos brancos grande parte da população
negra, modificando assim um dos fatores dialetais.
Os genuínos caipiras, os roceiros ignorantes e atrasados, começaram também
a ser postos de banda, a ser atirados à margem da vida coletiva, a ter uma
interferência cada vez menor nos costumes e na organização da nova ordem de
coisas. A população cresceu e mesclou-se de novos elementos" (AMARAL,
1920, p. 1). Construíram-se vias de comunicação por toda a parte, intensificouse o comércio, os pequenos centros populosos que viviam isolados passaram a
trocar entre si relações de toda a espécie, e a província entrou por sua vez em
contato permanente com a civilização exterior. A instrução, limitadíssima,
tomou extraordinário incremento. Era impossível que o dialeto caipira deixasse
de sofrer com tão grandes alterações do meio social. Hoje, ele acha-se
acantoado em pequenas localidades que não acompanharam de perto o
movimento geral do progresso e subsiste, fora daí, na boca de pessoas idosas,
indelevelmente influenciadas pela antiga educação. Entretanto, certos
remanescentes do seu predomínio de outrora ainda flutuam na linguagem
corrente de todo o Estado, em luta com outras tendências, criadas pelas novas
condições. (AMARAL, 1920, p. 1-2).

Efeito de fim
Com o aporte teórico que procuramos expor neste texto, pretendemos, por meio
desta pesquisa histórico-biográfica e genealógico-discursiva, entender a construção de
conjunto de informações que preencham e cubram narrativas nos entornos de personagens
de suma importância para constituição do saber linguístico da língua portuguesa no
Brasil, bem como da própria identidade cultural de nossa brasilidade, algo que os estudos
por ora compilados deixam descobertos por, em muitos aspectos, deixarem biografias e
biografados como algo secundário ao processo de compreensão dos estudos de
linguagem, sobretudo os arquivos e as personagens que se empenharam nesse ramo de
saber da linguagem do fim do Século XIX até os anos 40 do Século XX. Esses estudos e

a própria figura do ator social Amaral, caso de nossa demonstração de análise aquí,
"perderam" a batalha dos sentidos e o "fazer trabalhar" na narrativa do acontecimento
sobre os saberes da cultura linguística do caipirismo, dando-se muito mais prestígio não
somente aos estudos estilísticos das formas mais cultas, mas também a outros
personagens com menos acuidade em seus estudos.
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Resumo:
Neste trabalho, objetivamos investigar o discurso de resistência do corpo gordo feminino
veiculado na mídia. Para isso, constituímos um corpus de três capas de revistas de circulação
nacional, no qual analisamos o uso da imagem do corpo gordo feminino enquanto resistência às
práticas e padrões estéticos construídos historicamente. Nossa reflexão está alicerçada nos
estudos sobre discurso, poder e saber (FOUCAULT, 2008, 2012) e sobre a compreensão do corpo
como uma construção histórica e cultural, na qual se articulam diferentes discursos e saberes
(FISCHLER, 2005; COURTINE, 2005; ORTEGA, 2008; VIGARELLO, 2012; PEREIRA, 2013).
Constatamos que, apesar de a mídia insistir na propagação de um discurso já cristalizado acerca
do corpo magro aceito socialmente, as capas de revista analisadas enunciam um corpo gordo
que resiste à hegemonia desse discurso e ocupa um lugar social, legitimando tamanhos e formas
como naturais.
Palavras-chave: Discurso; Resistência; Corpo gordo.

Palavras iniciais
Na sociedade moderna presenciamos o crescente fortalecimento do processo de
supervalorização da estética perfeita, seja ela facial ou corporal. Atualmente, a mídia
tomou para si o poder de criar representações e práticas sociais acerca da beleza,
produzindo uma identificação associada a imagens estereotipadas. A linguagem
publicitária1, através das artes gráficas, imagens, fotografias ou músicas, subsidia as
construções textuais que correspondem ao período de tempo no qual foram produzidas,
por conseguinte, pode-se afirmar que ela legitima padrões sociais e reproduz paradigmas
arraigados pela e na sociedade.
A cultura do corpo é protagonista na cena social, produzindo e agenciando
subjetividades. Distintas práticas corporais, cada vez mais radicais, estão sendo utilizadas
para escapar do grande vilão chamado “gordura”. Nesse contexto, nos debruçamos sobre
as práticas discursivas do cotidiano (DE CERTEAU, 2008) relacionadas à resistência do
corpo gordo feminino diante do discurso hegemônico e homogenizante da mídia,
1

Neste estudo optamos pelo uso do termo publicidade e não propaganda.

refletindo sobre o discurso que se apresenta em evidência, trazendo à presença o que é
interditado.
Sob a abordagem da Análise do Discurso (AD) francesa, objetivamos verificar
o discurso de resistência do corpo gordo feminino veiculado na mídia. Para tanto,
selecionamos três capas de revistas de circulação nacional para analisarmos o uso da
imagem do corpo gordo feminino enquanto resistência às práticas e padrões estéticos
construídos historicamente. Nesse sentido, Gregolin (2003) aponta que a mídia, como
articuladora de imagens simbólicas na atual sociedade, apresenta participação ativa na
construção do imaginário social, no interior do qual, os indivíduos percebem-se em
relação a si e aos outros. Neste perceber de si e do outro, deparamo-nos com as brechas
discursivas que apontam para o corpo gordo feminino enquanto destaque na multidão
diversa ao resistir aos apelos da estética, cosmética e medicina, práticas biopolíticas
historicamente construídas e estabelecidas.
A mídia é uma instituição promotora de saberes que estabelecem padrões de
beleza através da concepção de corpo magro como garantia de saúde e bem-estar e institui
técnicas para atingir tal corpo. Como dispositivo de produção de discursos, a mídia opera
na construção de subjetividades, dita técnicas disciplinares, padrão de comportamentos e
controla a vida dos sujeitos, por meio da proliferação de sentidos e das vontades de
verdade. Perpassado pelo controle e seleção do que pode ser dito, o discurso promove um
efeito de normalização para o corpo, ancorado nas manifestações do poder e do saber que
lhe dá sustentação.

Um pouco sobre a Análise do Discurso (AD)
A AD surge na França, nos anos 60, no entanto, os anos anteriores foram
decisivos para o seu nascimento, visto que a visão reducionista de língua, como sistema
fechado sobre si mesma, possibilitou o nascimento de uma nova visão sobre a língua.
Caracteriza-se como uma teoria transdisciplinar que se ancora no entrecruzamento do
Materialismo Histórico, da Linguística e da Psicanálise.
São imprescindíveis os estudos de Althusser (1970) e sua teoria sobre a ideologia
marxista, bastante significativa para a compreensão da AD, ao considerar o discurso como
um aparelho ideológico, no qual são efetivadas as lutas contra as posições ideológicas. A

partir dos estudos pecheutianos, referentes à produção dos sentidos, ocorreu a
complementação do arcabouço teórico da AD. Outra área de estudo que se inseriu na
formação da AD foi a Psicanálise, através dos apontamentos de Lacan. Segundo o
pensamento freudiano, adotado por Lacan, o sujeito é multifacetado, heterogêneo,
perpassado por outros, e pelas interferências sofridas, o indivíduo deixa de ser pessoa e
passa a ser representação de vários discursos.
Partindo da articulação entre a Linguística e a História, a AD estabelece o
discurso como objeto, compreendendo-o como processo determinado pelo tecido
histórico-social que o constitui. O discurso em Pêcheux é o lugar teórico em que se
mesclam todas as suas grandes questões sobre a língua, a história, o sujeito. O discurso
passa então a ser compreendido como “efeitos de sentidos entre locutores”.
Para a AD, as condições de produção do discurso são fatores decisivos para a
sua compreensão, visto que, em cada comunidade existem convenções criadas, segundo
aspectos culturais, que funcionam como regras estabelecidas e aceitas. Fernandes (2007,
p. 29) conceitua como sendo condições de produção os “aspectos históricos, sociais e
ideológicos que envolvem o discurso, ou que possibilitam a produção do discurso”. Além
do contexto, figura como elemento essencial para a construção do sentido a ideologia da
qual o sujeito faz uso em suas produções discursivas. A ideologia constitui a condição
básica para a produção discursiva. Dessa forma, o discurso pode ser definido como um
objeto sócio-histórico em que o linguístico está pressuposto.
Não podemos, diante de discursos cristalizados socialmente, considerar o
discurso como um bloco fechado e homogêneo, pois o mesmo é constituído por uma
multiplicidade de vozes que estão em constante conflito em busca de uma hegemonia
discursiva, e é dessa luta constante que surgem os conceitos de Formação Ideológica e
Formação Discursiva.
Entendemos por Formação Ideológica (FI) o conflito existente entre classes,
num determinado momento da história e do espaço social que acabam por perpetuar
sentidos (HAROCHE et al., 1971 apud BRANDÃO, 2004). Ou seja, conforme a posição
ideológica do sujeito, uma palavra pode adquirir mais de um significado. Dessa forma,
compreendemos que na FI relacionam-se ideologias, enquanto na Formação Discursiva
(FD) a relação ocorre entre discursos. Toda FD, portanto, é construída com base num

lugar ideológico; desse modo, o sujeito assume uma identidade de acordo com a situação
na qual se inscreve (ORLANDI, 2007), assim, para o discurso alcançar inteligibilidade é
preciso que os interlocutores estejam num mesmo patamar intelectual, já que os discursos
são produzidos com base na relação de interdiscursividade.
Orlandi (2007, p. 32) comenta que “o dizer não é propriedade particular. As
palavras não são só nossas”. Depreendemos, com isso, que a interdiscursividade resulta
da existência das várias vozes historicamente construídas e das quais fazemos uso
inconscientemente. Conforme a autora, “o sujeito diz, pensa que sabe o que diz, mas não
tem acesso ou controle sobre o mundo pelo quais os sentidos se constituem nele”
(ORLANDI, 2007, p. 32). A interdiscursividade encontra-se no âmbito da memória, da
relação entre os sentidos e dos discursos. Neste sentido, o discurso não é autônomo;
jamais possui uma identidade fechada, o que nos permite observar o aspecto social da
língua.

Sobre o discurso na mídia
Falar em “mídia” implica designar os meios de comunicação social em massa,
os meios eletrônicos de comunicação e a indústria cultural. Assim, entendemos como
“mídia” todos os instrumentos de comunicação que transmitem informação e despertam
a atenção para o consumo de bens ideológicos e materiais.
A mídia é uma peça de destaque na produção e circulação de discursos tidos
como verdades e está implicada nos modos de condições da vida dos sujeitos sociais. Na
sociedade contemporânea existe uma pressão cultural para emagrecer, que gera um pavor
quase doentio de engordar. E a mídia propaga esse medo através do discurso legitimado
de especialistas das mais diversas áreas: nutricionistas, médicos, fisicultores, nutrólogos
etc.
O corpo gordo, ao ganhar visibilidade nas capas de revista; ao virar notícia; ao
ser discursivizado pela mídia, deixa de ser um evento médico para se transformar em um
evento social. Diariamente, somos “bombardeados” por discursos na mídia nos dizendo
como devemos ser em relação ao corpo. Esses discursos surgem munidos de argumentos
legitimados, geralmente, por um representante da ciência. É um discurso competente que

faz funcionar um jogo de verdade, que se encaixa em um trabalho sutil e eficaz da relação
saber/poder (FOUCAULT, 2008).
O discurso midiático se dá como uma prática organizada que rege uma
determinada forma de ver o mundo. O seu dizer estabelece regras, ao mesmo tempo em
que expressa, também legitima atribuições de sentido que conferem uma possível leitura
dos sujeitos sociais.

Corpo gordo: normal ou anormal?
O discurso midiático dita a constituição, por vezes fugaz, das identidades. Nas
mais variadas veiculações midiáticas, o discurso sobre a beleza e a juventude tendem a
padronizar o corpo. Segundo Foucault (2009), essa padronização implica poder, visto que
este está fundamentalmente ligado ao corpo em todas as sociedades modernas, já que é
sobre ele que versam todas as proibições, limitações e regras.
Sob a percepção de Fischler (2005), o corpo cujas formas provocam mal-estar
social é o corpo transgressor, que não figura, necessariamente, como monstruoso ou
doentio, mas que não se insere nos parâmetros socialmente estabelecidos; apresentandose, portanto, como fora das normas, transgredindo as convenções sociais. O corpo
enquanto objeto historicamente construído já passou por diversas ressignificações. Na
Antiguidade, prevaleceu a beleza esportiva, tanto os homens quanto as mulheres
treinavam ginástica na busca de corpos harmoniosos. Na Idade Média, o modelo feminino
apreciado é o de corpos delgados; gorduras e açúcares são renegados. Segundo Vigarello
(2012), desde o fim da Idade Média, elogios e críticas contribuíram para a formação da
imagem do gordo como representativo da desordem e daquele que extrapola os limites
sociais ao comer mais do que lhe era designado. Contraditoriamente, no final do século
XVI e do século XVII, a gordura simbolizava a ociosidade feminina em oposição à
magreza do povo associada à doença e à morte; ser gordo era sinônimo de riqueza
(ZOZZOLI, 2005).
No século XVIII, os ricos descobrem a dietética, valorizando novamente
mulheres com corpos mais esbeltos. No início do século XX, a preferência volta-se para
as mulheres mais corpulentas, solidificando-se a mulher ampulheta. Logo após a Segunda

Guerra Mundial impõe-se o corpo pin-up2, veiculado pela exportação do cinema
americano. Nas últimas quatro décadas do século XX, as representações do corpo,
inscritas nas grandes tendências socioculturais da época, sofrem transformações
aceleradas no ocidente. Por volta dos anos 60-70, o modelo adotado é o da magreza,
recomenda-se comer menos, é a vez da mulher- tubo, de aparência andrógina. Durante os
anos 80, o corpo era educado, modificado dentro da prática do fitness. No fim dessa
década, (re)descobre-se a aliança do corpo e do espírito através dos alimentos diet e light,
que permitem comer “sem” ou “com menos” açúcar e gordura. É chegada a hora do corpo
mignon, esguio, que se contrapõe ao corpo da mulher polpuda3.
Nos anos 90, com a instabilidade causada pelas crises econômicas e pela
crescente presença da AIDS, a alimentação orienta-se para os produtos naturais, isto é,
“comer de verdade”, o que denota a busca pela autenticidade. Nesse momento, o sujeito
é incentivado a se enquadrar em um corpo magro, sem excesso de peso. Conforme Pereira
(2015, p. 220),
Na contemporaneidade, sob a égide da saúde, a sociedade é estimulada a
combater o mal do século: o excesso de peso. O cerco à gordura aumenta.
Assim, de maneira coercitiva, o sujeito é intimado a se enquadrar em
programas de emagrecimento que exigem disciplina e persistência para
adquirir um corpo magro.

Na busca pela construção da identidade, bem como pela descoberta de seu lugar
social, os sujeitos acabam por estabelecer distinções sociais por meio das escolhas que
estruturam os diversos estilos de vida. Entretanto, todas as escolhas realizadas pelos
sujeitos não estão livres de pressões e imposições sociais e midiáticas. Corroboram para
essa força coercitiva o discurso sobre a saúde e o corpo perfeito, resultante das
biotecnologias, da Medicina e do capital (FISCHLER, 2005).
Desde então, constatamos o fortalecimento do discurso da “modelagem” do
corpo. É o momento da arttificialidade e, por este prisma, o discurso midiático recupera
sentidos preexistentes de uma memória discursiva pelo efeito do pré-construído e também

2. O termo pin-up designa tanto a imagem de uma modelo voluptuosa quanto a produção de material gráfico
baseado em fotografias, geralmente aquarelado, com características eróticas. São imagens de cunho erótico
que produzem forte atrativo na cultura pop.
3. A expressão mulher polpuda surge como uma descrição do estereótipo de mulher que apresenta formas
volumosas: seios fartos, quadril largo e avantajado, pernas grossas.

instaura novos sentidos. O controle da massa corporal estende-se e naturaliza-se na
sociedade. O combate à obesidade, cada vez mais, torna-se uma biopolítica e o corpo
gordo passa a ser interpretado como um sinal de falência moral e que, por isso, deve ser
corrigido, moldado, enquadrado. Ser gordo não é somente um problema estético ou social,
mas, também, um problema político, isto é, uma forma de dominação (PEREIRA, 2015).

O gênero capa de revista como instrumento de ação social
As práticas sociais estão ligadas às práticas discursivas que compreendem a
produção, distribuição e consumo de textos. Segundo Bakhtin (2000), o uso da língua
ocorre por meio da produção de enunciados, que podem ser orais ou escritos, concretos e
únicos, oriundos dos participantes das diversas esferas da atividade humana. Diante da
heterogeneidade dos gêneros resultantes das relações sociais, o filósofo russo optou por
classificá-los em dois níveis: gênero primário – aqueles que surgem de situações
comunicativas espontâneas, não elaboradas previamente, caracterizam-se pela
informalidade, pelo imediatismo – e gênero secundário – aqueles que funcionam como
instrumentos através dos quais é possível a produção mais elaborada no uso da linguagem.
Conduzimos nossa atenção à esfera dos gêneros publicitários, na qual
encontramos outros, dentre eles, a capa de revista, configurada de modo complexo, já
que, a priori, é o principal veículo de informações entre o autor e o leitor do gênero
revista, e possui como principal responsabilidade despertar a curiosidade e o desejo de
adquirir tal periódico. No que concerne à sua função enquanto “cartão de visitas”, a capa
de revista contém todos os elementos, tanto visuais quanto linguísticos, necessários para
a transmissão da ideologia subjacente à revista.
Pelo fato de a capa de revista se encontrar inserida no âmbito publicitário,
Heberle (2004, p. 91) aponta que o gênero capa de revista “funciona como uma das mais
importantes propagandas da revista”, uma vez que, é a partir dela que o leitor/consumidor
tem a possibilidade de se identificar ou não com o conteúdo característico de certo
periódico, o que determinará o processo de compra/leitura deste. Também contribuem
para a efetivação da compra/leitura os títulos e subtítulos, pois são estes componentes
textuais presentes nas capas que permitem ao leitor inteirar-se antecipadamente do
assunto a ser tratado no interior da revista (TRAVASSOS, 2003, p. 62).

A mídia impressa, na qual incluímos as revistas direcionadas ao público
feminino, atua como instituição disciplinar ao discursivizar um modelo de corpo para
sujeitos sociais transformando-o em padrão a ser seguido e copiado. Com isso, apresenta
técnicas disciplinares que servem de “receita” para que o sujeito-leitor conquiste a
felicidade e auto-estima, sentindo-se produtiva e de bem com a vida, através de “uma
experiência de alteridade para os leitores” (MILANEZ, 2004, p. 185). O número
exorbitante de revistas dedicadas a esse fim corrobora uma prática social que busca
justificativa nas práticas discursivas midiáticas, as quais agem como promotoras de
consumo não só de bens materiais como também da imagem que se quer projetar
socialmente.

Resistência do corpo gordo na ordem do discurso midiático
Ao longo da história da humanidade, em especial nas últimas décadas, o corpo
feminino foi sendo instituído por meio dos processos e produtos oferecidos pela
publicidade. Esta “territorialização” do corpo da mulher ocorre sob o aporte de saberes
distintos – moral, psicológico, médico, estético, mercadológico – que abordam o corpo
feminino composto de “partes” suscetíveis de melhoramentos. Na contemporaneidade, o
corpo foi eleito como o lugar que encerra subjetividades; o discurso da
sensualidade/sexualidade passou a vigorar como relevante instrumento de regulação
social.
Compreendemos que esse cenário evidencia um processo de artificialização do
corpo que deve corresponder às expectativas da modernidade, visto que a quantidade de
imagens e matérias veiculadas nas diversas revistas de circulação nacional tem pouco ou
nada a ver com a maioria das leitoras e das mulheres; no entanto, o desejo pela perfeição
estética que essas mensagens carregam é inversamente proporcional.
Embora a mídia apresente um discurso de modelagem corporal, é possível
encontrar um discurso de resistência às práticas e padrões estéticos historicamente
construídos. Isso pode ser comprovado nas capas de revista selecionadas para análise.
Tais revistas não estão vinculadas ao universo corporal, ou seja, não são revistas
especializadas na cultura da beleza.
A constituição da Figura 1 apresenta um fundo que vai gradualmente do amarelo

ao dourado, tom que nos remete instintivamente ao elemento ouro, sinônimo de riqueza
e tradição.

Figura 1

Revista TPM – Agosto/2012

A escolha destes tons alude à elite magra (padrão midiático) que relega os corpos
que nela não se encaixam, já que hoje o desejo disseminado é o de que o corpo deve ser
magro, livre de adiposidade (PEREIRA, 2013). No centro da capa, temos a cantora e
compositora paraense Gaby Amarantos. Vestida com um maiô de vinil preto e luvas
douradas, a cantora tem o corpo voltado para a esquerda, mas sua cabeça e olhar se voltam
para direita. Sua expressão facial parece nos comunicar que ela, dona de um corpo
transgressor dos padrões físicos, está bem situada e tem consciência de que este lugar de
destaque lhe pertence (FISCHLER, 2015).
A representante do estilo musical tecno-brega também é apresentadora de um
programa sobre moda em TV fechada. Sempre irônica e despojada, uma de suas respostas
à entrevista da Revista TPM intitula a capa da edição em análise: “Eu não visto 38. E
daí?”. A referência ao tamanho 38 nos remete diretamente ao padrão de modelagem
estabelecido para a maioria das mulheres brasileiras, mesmo que ele não represente a
realidade. A pergunta provocativa “E daí?”, nos conduz à reflexão de que o padrão
midiatizado e estabelecido socialmente como sendo o “normal” não corresponde ao seu

corpo e essa falta de correspondência é vista pela apresentadora como algo sem
consequências.
A reflexão trazida pelo título da revista é corroborada por outras duas
reportagens. A primeira reportagem, com o título Quatro mulheres nuas revelam sua
perfeições e imperfeições, nos encaminha para percepção acerca da naturalidade do
corpo: apresentar marcas, manchas, ter estrias, ter celulite, não estar enquadrado num
determinado padrão de peso e estética e nem por isso deixar de ser um corpo belo. A
segunda reportagem, um texto da filósofa Marcia Tiburi, cujo título é A calça 38 é um
caixão, traz a afirmativa de que para encaixotar-se na modelagem 38, disseminada em
revistas e pela mídia televisiva, ocorre a morte do ser, da autoestima, da vontade própria,
já que um corpo que não veste 38 é um corpo socialmente morto, colocado à revelia
social.
A Figura 2 apresenta uma capa com o fundo na cor azul, diferentemente da capa
anterior que apresentava algum nível de gradação. O tom azul faz alusão à imagem do
céu, tido como sinônimo de infinito; além de ser um tom que remete à tranquilidade, por
não ser uma nuance vibrante da cor. Essa cor também é utilizada para representar a
feminilidade, por provocar a sensação de afetividade e conforto.

Figura 2

Revista ELLE – maio/2015

No centro da capa, assim como na capa da Figura 1, temos novamente a imagem
de uma mulher. Desta vez, trata-se da blogueira Juliana Romano, de 27 anos. Vestindo
apenas um casaco que deixa descoberta uma parte do seu corpo que está virado para a
esquerda e o rosto voltado para frente, como se encarasse o leitor, numa atitude de
resistência e empoderamento. Em sua edição especial de aniversário, a revista Elle tem
como manchete principal “#VocêNaCapa”, fazendo referência às possíveis leitoras. Ao
ser convidada para fotografar, a blogueira fez questão de não utilizar mecanismos de
correção corporal e retoques faciais.
Em seu blog, Ju Romano estimula as mulheres plus size a aceitarem seus corpos
e confessa ter vivido a ansiedade por ver numa revista de moda brasileira, voltada para o
público feminino, uma mulher com manequim GG. É possível perceber que a resistência
do corpo gordo aos padrões impostos pela mídia e pela cultura importada vem obtendo
destaque e ganhando força. Se os sujeitos leitores assumem e repetem como verdade o
discurso veiculado pela mídia, então ter uma blogueira de moda plus size, reconhecida
nacionalmente como ícone de luta e empoderamento feminino, ocupando o lugar de
destaque (a capa de uma renomada revista de moda), representa o lugar do corpo
anteriormente não aceito. Uma capa de revista com a presença de corpos diferentes, que
transgridem às regras, constitui um novo lugar de resistência (PEREIRA, 2013).
Colaborando para a transgressão ao que está estabelecido como norma, a revista
apresenta outras três reportagens de capa que têm como títulos: Love-se, Liberte-se e

Divirta-se. Ambas indicativas de que a mulher, dona de um corpo gordo, que não obedece
aos padrões, deve encarar a mídia massificadora e ocupar seu lugar de direito. O corpo se
constitui, portanto, como um lugar de disputa não só dos saberes e discursos, mas também
um conflito do sujeito com o próprio corpo (PEREIRA, 2013).
Ao amar-se como é, a mulher gorda liberta-se das neuroses e tabus impostos
socialmente acerca do corpo gordo; aceita seu corpo, aprende a conviver com ele sem
receios ou medos. Assim, vemos que a mídia, enquanto articuladora de imagens
simbólicas na sociedade atual, participa ativamente da construção do imaginário social
(GREGOLIN, 2003). Desse modo, ao veicular capas com corpos gordos, a revista está
contribuindo para a desmistificação existente nesse imaginário social, no qual os
indivíduos percebem-se e se relacionam.
Figura 3

Revista Playboy – Dezembro/2016

Na Figura 3, encontramos uma capa comum com um cenário diferencial:
apresenta-se uma foto ao ar livre, na qual a luz é natural. Predomina na capa a imagem da
modelo brasileira plus size Fluvia Lacerda. Com 36 anos, ela foi a primeira modelo GG
a compor uma capa da revista masculina Playboy. Voltamos nossa atenção para a
composição da foto. Nela, a modelo aparece num cenário ensolarado, com cabelos soltos
e não escovados. Seu top está descido, quase deixando o mamilo direito à vista. Sua face
rosada demonstra um aspecto saudável. E a boca entreaberta faz menção à sensualidade
feminina.

Nesta edição, o discurso publicitário da revista Playboy contribui para a ruptura
dos padrões cristalizados. O corpo gordo não é interditado, não é vigiado e nem punido
(FOUCAULT. 2009). O discurso da revista nega a estética padrão tida como perfeita, e
tem uma postura contrária à ditadura da magreza. A modelo plus size é representativa de
uma grande parcela social da população feminina que, aos poucos, está se colocando mais
ativamente na linha de tensão entre a aceitação e a recusa do estabelecido; numa espécie
de batalha entre a relutância do querer e a intransitividade da liberdade (GREGOLIN,
20004).

Palavras finais
Os discursos veiculados na mídia, de maneira genérica, assumem um lugar de
destaque na sociedade por serem relevantes na construção/modificação das identidades.
É, pois, através do discurso que instalamos formas de governar os outros e nós mesmos.
Apesar de a mídia insistir na propagação de um discurso já cristalizado acerca do
corpo “normal” e aceito socialmente, algumas revistas colocam-se na contramão desse
discurso e enunciam o corpo gordo enquanto corpo real, representativo da resistência que,
aos poucos, ocupa seu lugar no espaço social, legitimando tamanhos, cores e formas como
naturais e, portanto, constituintes da sociedade.
Por vivermos numa sociedade do espetáculo (GREGOLIN, 2003), nos deparamos
cotidianamente com orientações, veiculadas na mídia, que nos ditam como agir, pensar,
comer, vestir, ser. A partir desse desdobramento social, ocorre a desnaturalização do
corpo gordo associado à indisciplina, ao descontrole, à infelicidade. Nas capas de revista
analisadas, o corpo gordo é apresentado como sinônimo de aceitação, sucesso,
naturalidade e felicidade.
O corpo gordo associado ao descontrole e à indisciplina está distanciando-se da
marginalização e colocando-se como centro de um discurso de resistência e de
empoderamento. Sendo alvo de disputa pelo controle e manutenção do poder, o corpo, a
cada instância de libertação conquistada, é apropriado pelos novos espaços ideológicos,
e pelos interesses de dominação e exploração comercial destes.
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Resumo:
O presente trabalho é um recorte do capítulo intitulado: “Lendo e Interpretando Imagens em
Narrativa Oral” do livro “Competência Pragmática e Linguística na Leitura de Imagens:
reflexões interdisciplinares” organizado por Lélia Erbolatto Melo, 2016. A proposta é abordar
aspectos de produções discursivas de crianças de cinco anos, em situação de interação com
adulto, durante a leitura de imagens: “A briga”, retiradas do livro de Eva Furnari. Assim, os
objetivos norteadores são: (a) fornecer indícios comportamentais sobre a teoria da mente e (b)
mostrar que as condutas explicativas/justificativas são atividades do conhecimento que
pressupõe a elaboração do pensamento e da capacidade de locutores competentes na
apropriação de conhecimentos pragmáticos implícitos, pertinentes e suficientes.
Palavras-chave: Imagem; Discurso; Interação.

Introdução
Situações discursivas são estudadas na interação de adulto/criança durante a
leitura de imagens, com destaque para as condutas explicativas/justificativas e para a
teoria da mente. Assim, apresentaremos a análise, a partir da visualização de sequências
de imagens apresentadas na tela do computador, de narrativas produzidas por 01 criança
de 05 anos, a saber: a) com tutela do adulto e com imagens; b) sem tutela do adulto e sem
imagens.
O foco da análise gira em torno da abordagem funcional e interacional da
explicação, proposta por Veneziano e Hudelot (2002: 220), que denominam Conduta
Explicativa/Justificativa [CEJ] todo ato comunicativo complexo, que comporta um
explanandum e um explanans, que se define como o estabelecimento da relação recíproca
entre estes. Esse tipo de conduta engloba a coordenação semântica entre o que deve ser
explicado (explanandum) como ação, objeto, situação, diferença entre elementos e o que
explica (explanans) situação, do processo, da razão, da característica, da função, da
denominação e da justificação. Nessa conduta, a presença de um explanandum, de modo

explícito ou implícito, é indispensável e pode ser ora uma justificação, ora uma explicação
e inclusive os dois, ao mesmo tempo. A título de ilustração, podemos citar um copo
(explanandum) e o recipiente para líquido (explanans) (VENEZIANO & HUDELOT,
2002, 2005).
Como veremos a seguir, a história escolhida “A briga” pode ser contada/narrada,
tanto em um nível meramente descritivo, como em um nível mais elaborado e com maior
coerência, pela construção de liames explicativos/justificativos e interpretativos,
implicando, também, a atribuição de estados mentais como intenções, desejos e crenças.

Teoria da Mente, Condutas Explicativas/Justificativas e Tutela
Quando nos relacionamos com pessoas, procuramos explicar, muitas vezes, o que
determina suas ações, embasados nas crenças e desejos que possuímos. O que permite
essa atitude é a consciência de que todos nós temos desejos, vontades, crenças, intenções,
aversões, simpatias etc, uns diferentes dos outros. Intuímos sobre o comportamento das
pessoas e nossas ações são influenciadas por teorias que criamos a partir desse
discernimento. Predizemos e explicamos atos, atribuindo estados mentais. Quando
atribuímos estados mentais aos outros, procuramos predizer suas ações, e, para isso,
adotamos uma estrutura explicativa/justificativa referente ao seu comportamento,
levando um conjunto de hipóteses, criando uma teoria da mente: um modo de
compreender os processos mentais humanos. Essa habilidade é necessária para o ser
humano compreender e participar das relações sociais.
Segundo Domingues & Maluf (2008), o desenvolvimento da “teoria da mente”
realiza-se em um organismo específico através de mecanismos neurais da espécie, sempre
relacionando “teoria da mente” e o contexto social onde a criança encontra-se inserida.
Durante as últimas três décadas, um número cada vez maior de pesquisas tem contribuído
para o entendimento de como e quando as crianças desenvolvem uma teoria da mente. Os
autores de uma maneira geral, concordam que, durante a interação as crianças pequenas
fornecem pistas de que podem assumir a perspectiva do outro, com papéis e atribuição de
estados mentais a si e aos outros.
Os estudos sobre o desenvolvimento cognitivo, também, tentam esclarecer como e
quando as crianças começam a entender e explicar estados mentais – intenções e crenças

– de outras pessoas. (Delleau, Maluf & Panceira, 2008). Alguns teóricos da “Teoria da
Mente” a consideram inata, universal, emergindo em torno das mesmas idades. Já Bruner
(1990, 1995) é contrário a esse entendimento e acredita que o seu desenvolvimento seja
fruto do crescimento e da socialização de acordo com influências linguísticas e culturais.
Diferentes fases do desenvolvimento da teoria da mente aparecem de acordo com o uso
de diferentes metodologias, envolvendo pesquisas com crianças em seu ambiente natural
e em situações experimentais (Jou e Sperb, 2004).
Estudos diversos, ainda, sugerem que por volta de 4 – 5 anos de idade, as crianças
podem imaginar a ação do outro em função de seu estado de conhecimento e não de seu
estado de mundo e se apresentam com vertentes diferentes: a) alguns estudos procuram
índices de uma ação explicita dos estados mentais do outro na utilização de termos que
expressem estados internos; b) outros observam os comportamentos comunicativos das
crianças que servem de índice para compreender se elas podem considerar estados
internos do interlocutor; ainda c) alguns trabalhos procuram índices da ação implícita dos
estados internos do outro na utilização da linguagem em situações comunicativas
espontâneas, estudando sua mudança evolutiva e/ou comparando os comportamentos da
criança em situações de contraste.
Veneziano & Hudelot (2002) destacam, ainda, a importância da produção de
informações explicativas/justificativas como condutas de interesse pragmático no estudo
do surgimento de uma conduta central em trocas conversacionais, que revelam estados
internos, intencionais e cognitivos do outro. A explicação é a partilha com o outro das
relações mentais entre acontecimentos.
Assim, no quadro de uma abordagem funcional e interacional, temos a Conduta
Explicativa/Justificativa (CEJ) como todo ato comunicativo complexo que comporta um
explanandum – isto é, um acontecimento, uma ação ou um ato comunicativo (expresso
de maneira verbal ou não-verbal, ou podendo ficar implícito) que oferece ou que poderia
colocar problema para seu interlocutor atual – e um explanans – o componente que
fornece a causa, a razão ou a motivação do explanandum, podendo responder ao “por
que” ou não, solicitado de maneira implícita ou explícita por este. Então, no desabrochar
da interação, temos a tutela, que para Bruner (1991) se refere às intervenções realizadas
pelo adulto que permitem à criança resolver uma tarefa, que sozinha ela não seria capaz.

François (2009) em texto da década de 80, selecionado e traduzido por Cabral e Melo,
ressalta que a tutela linguageira não é, necessariamente, intervenção de tipo pedagógico.
Isto é, não é transmissão no sentido “saber/ignorância” e sim, em muitas situações, procedimento de apoio e enquadramento da atividade verbal. Hudelot (1997) considera a tutela
como atividade linguageira e a inscreve na interlocução.
Enfim, BRUNER; FRANÇOIS, HUDELOT e MELO examinam a tutela como um
conjunto de intervenções ocorridas entre o adulto e a criança (ou entre crianças) que
resultam na realização de uma tarefa que ela não conseguiria realizar sozinha.
Observaremos, nesta pesquisa, as condutas de tutela sob quatro pontos de vista
(FRANÇOIS, 1996): tutela paralela estrita- o adulto faz o que a criança deveria fazer;
tutela paralela por esboço - quando o adulto começa o que a criança deve terminar; tutela
complementar - consiste em favorecer a ampliação no discurso da criança; contra-tutela
- riscos de correção formal, da não-compreensão do erro cometido pela criança e dos
pedidos insistentes de repetição.

Comunicação e Imagem
Pontuando a ideia de que todo homem é, por natureza, dialógico, obviamente, essa
característica também se aplica a uma de suas maiores atividades que é a comunicação.
Seus enunciados, proferidos em determinadas situações, são sempre elos inquebrantáveis
da comunicação, pois estão relacionados com as atitudes alheias, já que a atividade
discursiva de um indivíduo é constituída das palavras outrora proferidas por outros, que
se tornaram palavras próprias, dando ao diálogo o caráter infinito dos elos de
comunicação. Santaella e Noth (2005) apontam dois domínios significativos para a
imagem, a saber: (a) das representações visuais e (b) das representações mentais. Esses
domínios não existem separados. Não há imagens como representações visuais que não
tenham surgido de imagens na mente daqueles que os produzem. Nesta linha de raciocínio
estamos pensando nas imagens produzidas e lidas pelas crianças.
O ponto comum entre as diferentes significações da palavra "imagem" (imagens
visuais/ imagens mentais/imagens virtuais) parece ser o das analogias (Joly, 2005).
Material ou imaterial, visual ou não, natural ou fabricada, uma imagem é algo que se
assemelha a outra coisa, esclarece a autora. Assim, a imagem está na categoria das

representações, logo, deverá ser percebida como um signo. Para ela, a mensagem visual
é composta de diversos tipos de signos, o que equivale considerá-la como uma linguagem,
portanto, como uma ferramenta de expressão e de comunicação. Portanto, a leitura da
imagem está diretamente ligada aos conhecimentos culturais/sociais de seu leitor.
Aumont (2008) esclarece o papel do espectador na teoria da imagem: a imagem é
um meio de comunicação e de representação do mundo. Sendo assim, ela pode refletir o
elemento cultural de determinado contexto. O autor afirma que a imagem é universal, mas
sempre particularizada. Isto quer dizer, então, que o sujeito que olha a imagem é levado,
também, em consideração.
Com respeito à interpretação da imagem, o autor ainda enfatiza que se a imagem
contém sentido, este tem de ser “lido” por seu destinatário, por seu espectador: é todo o
problema da interpretação da imagem. Acentua que imagens, visíveis de modo
aparentemente imediata e inato, nem sempre são compreendidas com facilidade,
sobretudo se foram produzidas em um contexto afastado do “leitor”. Os diferentes níveis
de codificação da imagem serão desiguais segundo os sujeitos e sua situação histórica, e
as interpretações resultantes serão proporcionalmente diferentes.

Natureza da pesquisa
A pesquisa, foi realizada com crianças de 5 anos, em que a história “A briga”, de
Eva Furnari (1998) constituída de quatro imagens sem texto, foi transformada em
programa informatizado e apresentada às crianças da amostra selecionada. Os dados
foram transcritos segundo as convenções utilizadas por Preti e Urbano (1990).
As Imagens

Figura 1

Elementos centrais da narrativa
(a) cenário: duas crianças disputando um carrinho amarelo (evento 1), em um
quarto com uma cama, um segundo carrinho verde, que está sobre essa cama e
um urso em uma prateleira na parede; (b) desenvolvimento: uma mulher aparece
(evento2), a mulher fala com as crianças - (evento 3) + crianças prestam atenção
na fala da mulher (evento 4), parando de disputar o carrinho amarelo (evento 5);
a mulher oferece o carrinho verde

(evento 6) que estava sobre a cama;

(c) conflito final: crianças disputam, agora, o carrinho verde (evento 7); (d)
desfecho: a disputa continua

Análise e Interpretação dos Resultados
Na caracterização dos fios condutores da análise, nos apoiaremos no que postula
Veneziano (op. cit.) e Veneziano e Hudelot (op. cit), para observação de como emergem
as condutas explicativas/justificativas (CEJ), bem como no diálogo com a teoria da mente,
em situação de interação, durante e após a tutela na leitura da imagem. Os aspectos
linguísticos e pragmáticos serão, também, levados em consideração.
Exemplo: JEA menino - 5 anos e 10 meses – P (adulto – tutela)

P1: eu vou fazer o seguinte...a gente vai ver junto tá?...as figuras...então dexô eu mostrar
aqui ó...quem são eles? JEA 1: dois menino P2: o que eles estão fazendo? JEA 2:
briganu P3: eles tão brigando...por quê eles estão brigando? JEA 3:poerque querem o
carrinho e ali já tem um P4: e ali tem um na cama é verdade...e aí o que acontece?...oque
aconteceu? JEA 4: a mãe deles chegaram P5: a mãe chegou...e ela?...quando ela chegou
o que ela fez? JEA 5: brigô com eles P6: e eles o que eles fizeram? JEA 6: continuaram
briganu aí a mãe deles tomaram e falou assim...filho brinca com esse carrinho::: ...tinha
só dois no é motivo pra...pra briga com outro carrinho...tem outro carrinho na cama P7:
e aí o que aconteceu? JEA 7: isso P8: e daí o que eles fizeram quando a mamãe saiu?
JEA 8: eles...tão brincando acho...eles eles não brinco... eles não brigô

P9:

continuação...e aí o que a mamãe mostrou pra eles? ...o que...que a mãe deu pra eles?
JEA 9: o carrinho P10: ah:::muito bem ...voce tinha falado que a mamãe tinha dado o
carrinho... e eles...o que eles fizeram ? JEA 10: obedecheram P11: obedeceram...e aí?...
o quê a mamãe fez depois? JEA 11: ela saiu do quarto P12: ela saiu...muito bem... e
quando a mamãe saiu o que aconteceu? JEA 12: continuou briganu P13: ah::: por quê
que eles estavam brigando? JEA 13: porque...porque...eles queriam briga com outro
carrinho P14: que outro carrinho? JEA 14: o verde P15: muito bem ...então dexô tirar
aqui as figuras...agora conta pra mim de novo a história...conta bem bonitinho a história
pra mim.

2ª narrativa autônoma (após tutela, sem imagem)

dois meninos tavam no quarto briganu por caussu de um carrinho...aí depois a mãe deles
vinheram no quarto brigarum com eles ...aí depois a mamãe pego o ...voltaram pro
quarto...aí pego outro carrinho e falou assim...não é pra briga...aí deu pra eles ...aí eles
continuaram brin briganu

Comentários
Inicialmente, em (P1) destaca-se, claramente, a função da tutela ‘complementar’,
em que a intenção da pesquisadora foi a de ampliar o discurso da criança, e a ‘reflexiva’,

evocando a dinâmica interacional, os movimentos discursivos: (“eu vou fazer o
seguinte...a gente vai ver junto tá?...as figuras...então dexô eu mostrar aqui ó...quem são
eles?”). (BRUNER, 1991; FRANÇOIS, 1996; MELO , 2010).
Em seguida, o sujeito responde: (JEA 1) (“dois menino”), (P2) (“o que eles estão
fazendo?”) (JEA 2) (“ briganu”). Dentro deste contexto, a atividade narrativa se distingue
das outras atividades linguageiras, devido às peculiaridades de conteúdo e de forma
(personagens, acontecimentos, temporalidade...). Narrar é uma atividade cultural e não
natural. Ela existe, porque as narrativas circulam entre as pessoas, qualquer que seja a
idade. (FRANÇOIS, 1999).
Assim, as condutas explicativas/justificativas foram apresentadas no seu modo de
resposta às questões com o conector/morfema por que. (P3) (“eles tão brigando...por que
eles estão brigando”) (JEA 3) (“poerque querem o carrinho e ali já tem um”); (P13) (“ah:::
por que que eles estavam brigando?”), (JEA 13) (“porque...porque...eles queriam briga
com outro carrinho”). Nota-se, pontualmente, que ,em JEA13, a intenção dos personagens
da narrativa foi identificada.
Então, observa-se que a criança sustenta a interpretação através de um porque que
foi colocado pela pesquisadora (tutela). Ela responde com um explanans ao explanandum
numa relação do tipo “por que”. Foi usada uma conduta comunicativa, para persuadir o
interlocutor. Trata-se de um modelo de justificação linguisticamente marcado. O efeito
da justificação é uma conduta comunicativa que age sobre os estados internos do outro.
Elos não explicitados, que buscam conhecimentos implícitos, social e culturalmente
partilhados são interpostos entre o explanandum e o explanans. (VENEZIANO &
HUDELOT, 2002).
Como já pontuado, destaca-se como teoria da mente, o entendimento que as
crianças elaboram a respeito das emoções, intenções, pensamentos e crenças das pessoas
com quem convivem, essas habilidades são fundamentais para o desenvolvimento social
e da linguagem, à medida que são precursoras da integração de informações dos contextos
situacional, interpessoal, linguístico (Siegler, 1991; Stern, et al., 1977; Trevarthen, 1977)
e intrapessoal. Fato que se confirma quando JEA produz o explanans: P6: e eles o que
eles fizeram? JEA 6: continuaram briganu aí a mãe deles tomaram e falou assim...filho

brinca com esse carrinho::: ...tinha só dois no é motivo pra...pra briga com outro
carrinho...tem outro carrinho na cama.
Corroborando acerca da compreensão, Marcuschi (2003), confirma-nos que é uma
atividade de ordem cognitiva, pois é preciso inicialmente entender o que foi dito ou escrito
por alguém para que seja realizada sua transformação. Assim, embora especifique que
seus estudos na obra indicada referem-se à transformação do texto falado em um texto
escrito, apresenta quatro possibilidades de retextualização: 1. da fala para a escrita; 2. da
fala para a fala; 3. da escrita para a fala; 4. da escrita para a escrita. Vale registrar ainda
que, de acordo com os estudos de Marcuschi (op.cit: p.48), atividades de retextualização
são rotinas usuais altamente automatizadas, mas não mecânicas, que se apresentam como
ações aparentemente não-problemáticas, já que lidamos com elas o tempo todo nas
sucessivas reformulações dos mesmos textos numa intrincada variação de registros,
gêneros textuais, níveis linguísticos e estilos. Toda vez que repetimos ou relatamos o que
alguém disse, estamos transformando, reformulando, recriando e modificando uma fala
em outra. Nesta perspectiva, usaremos o termo retextualização no âmbito das imagens
para a fala.
Após a tutela, percebe-se que há uma retextualização compreensiva da leitura das
imagens acerca das atitudes da mulher, nomeada por JEA de mão, que aparece no quarto
(...aí pego outro carrinho e falou assim...não é pra briga...aí deu pra eles ...).
Considerações Finais
Os resultados obtidos mostram-nos que, embora a crianças de 5 anos utilizem uma
narrativa

menos coesa do que a realizada por crianças com mais idade , as

retextualizações apóiam-se nas condutas explicativas/justificativas dentro do campo
especifico do contexto da história. Neste sentido, observamos algumas tendências, como
as das crianças de 5 anos, para o tipo de respostas curtas, em cooperatividade
argumentativa.
Observa-se, também, que a produção relativa à linguagem das crianças, à
leitura/interpretação das imagens e o encadeamento discursivo, são fortemente
influenciados pela, imaginação, percepção e uso de memória.

Quanto à tutela, o adulto ajuda as crianças no cumprimento da tarefa num sentido
estrito, participa com ela como coautor da tarefa verbal em curso, escuta as proposições
das crianças e se apropria delas para contribuir na elaboração discursiva. Parafraseando
François, diríamos que a “tutela não é uma meta, mas um resultado”.
Paralelamente, o compartilhamento de contexto real com a internalização de
significados dados pela cultura, arranjo social nos conduzem diretamente à evidência de
um “saber-fazer”.
Por outro lado, vimos que as narrativas produzidas a partir de imagens implicam
um importante trabalho por parte do narrador, no âmbito da situação, do contexto, da
identificação dos objetos, em que as personagens e as ações escondidas por trás das
imagens estáticas conseguem trazer à tona os acontecimentos e comportamentos das
personagens.
Assim, temos as situações interativas apontando para um movimento discursivo
com exploração do imaginário dialógico e da cultura comum, favorecendo o sentido nas
explicações e retextualizações.
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Resumo:
Com base no princípio de cooperação e no conceito de implícito, este artigo discute o processo
de construção do sentido de responsabilidade pelo dizer e pelo dito em textos inscritos em gêneros
do discurso jurídico, produzidos no contexto das políticas e das ações de gerenciamento de
resíduos de saúde voltadas para o público em geral, entendendo que essa gestão deve levar em
consideração todo o ciclo de vida dos produtos, da concepção e fabricação até o descarte e
destinação final após o consumo. Como conclusão, destaca-se que a corresponsabilidade dos
parceiros da enunciação pela produção de sentido se dá de maneira desproporcional, recaindo,
sobre o coenunciador, o dever de conhecer previamente certos conteúdos para que possa
compreender os textos, visto que o enunciador escolhe não dizer tais informações com base nos
desdobramentos do princípio de cooperação, deixando, portanto, implícita parte da significação.
Palavras-chave: discurso jurídico; efeito de sentido; gestão de resíduos sólidos.

Introdução
Uma das ameaças ao meio ambiente é a geração de resíduos ao longo de toda a
cadeia produtiva, desde a produção de matérias-primas até o consumo do produto
industrializado, passando pelas atividades intermediárias dos serviços de distribuição e
de comercialização. A fim de regulamentar a gestão desse processo, em 2010, é
sancionada, no Brasil, a Lei nº 12.305, que institui a Política Nacional de Resíduos
Sólidos (PNRS).
Porém, conforme a nocividade do resíduo gerado, o processo que envolve seu
manejo e destinação final é regulamentado por norma ou legislação específica. Assim,
devido ao elevado risco de contaminação do ambiente e de propagação de doenças, a
gestão dos Resíduos de Serviços de Saúde (RSS) deve seguir o que prescrevem a
Resolução nº 306 de 2004 e a Resolução nº 358 de 2005, emitidas, respectivamente, pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e pelo Conselho Nacional do Meio
Ambiente (CONAMA).
Como se trata de serviços de atendimento à saúde humana e animal, essas
prescrições se aplicam apenas aos estabelecimentos geradores desses resíduos, como

clínicas veterinárias, hospitais, laboratórios, farmácias e empresas prestadoras de serviço
de assistência domiciliar (home care). No entanto, entre as resoluções e a PNRS, resta
uma lacuna, que dá origem à seguinte questão: como devem proceder os consumidores
domésticos ao descartar produtos como medicamentos, seringas e agulhas? A resposta a
essa pergunta tem sérias implicações socioambientais, uma vez que, se descartados pelo
esgoto ou misturados ao lixo comum, esses resíduos podem contaminar a água e o solo,
além de ameaçar o bem-estar e a vida de pessoas e animais, que podem vir a ter contato
direto com objetos perfurantes ou contendo substâncias químicas ou biológicas quando
recolhidos das ruas ou despejados em aterros sanitários.
Com o objetivo de tentar responder a essa questão, realizou-se uma pesquisa
documental fundamentada em estudo bibliográfico sobre as condições de produção dos
textos legais que tratam da problemática da gestão dos resíduos de saúde. Para isso,
utilizou-se o arcabouço teórico da Análise do Discurso (AD) quanto ao princípio de
cooperação e ao conceito de implícito (KOCH, 2015; MAINGUENEAU, 2013), que
instrumentalizaram a análise da construção do sentido de responsabilidade no que
concerne à ação do consumidor doméstico no momento do descarte desses resíduos. Os
resultados dessa análise serão, pois, apresentados ao longo deste artigo, nas seções que
seguem esta introdução.

Discussão: implicaturas e suas implicações
A PNRS preconiza que todos os atores sociais compartilham a responsabilidade
pelo ciclo de vida dos produtos, o que inclui o processo de logística reversa, entendido
como:
[...] um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a
coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para
reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra
destinação final ambientalmente adequada (BRASIL, 2010).

Assim, segundo a PNRS, fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes
são responsáveis pela “divulgação de informações relativas às formas de evitar, reciclar
e eliminar os resíduos sólidos associados a seus respectivos produtos” e “recolhimento
dos produtos e dos resíduos remanescentes após o uso, assim como sua subsequente

destinação final ambientalmente adequada, no caso de produtos objeto de sistema de
logística reversa”, enquanto que os consumidores são responsáveis por “acondicionar
adequadamente e de forma diferenciada os resíduos sólidos gerados” e a “disponibilizar
adequadamente os resíduos sólidos reutilizáveis e recicláveis para coleta ou devolução”
sempre que estabelecido sistema de coleta seletiva ou de logística reversa nas formas
determinadas por lei (BRASIL, 2010).
Compreende-se, portanto, que, na aplicação da logística reversa, há uma
interligação de deveres, representada na figura 1 a seguir, que estabelece a
interdependência desses dois grupos: a indústria e o comércio devem informar aos
consumidores como fazer o descarte, para que estes possam fazê-lo de modo a possibilitar
àqueles o recolhimento e a destinação correta dos resíduos.
Figura 1 – O que é Logística Reversa

Fonte: Elaborado pela autora.

Por conseguinte, para que processos gerenciais como o de logística reversa se
efetivem, é preciso haver interação entre todos os setores envolvidos, o que implica
planejar a comunicação considerando o seu contexto e a sua natureza dialógica e
polifônica, uma vez que, segundo a AD, a linguagem é uma atividade condicionada pela
situação instaurada no momento de sua realização, situação essa que se configura a partir

dos interlocutores e de sua experiência comunicativa como seres sociais. Assim, todo ato
de comunicação é um diálogo não só porque pressupõe um interlocutor mas também
porque responde a outros dizeres, cujas vozes ecoam nessa resposta. Soma-se a isso o fato
de que a linguagem é ação sobre o outro e sobre o mundo, produzindo efeitos de sentido,
que produzem outras respostas (KOCH, 2015).
Analisando por essa perspectiva, conforme Charaudeau e Maingueneau (2004), a
intertextualidade é uma manifestação da heterogeneidade constitutiva dos gêneros do
discurso jurídico, que se evidencia nas menções a documentos precedentes, como as que
se encontram no enunciado da Lei nº 12.305:
Art. 2o Aplicam-se aos resíduos sólidos, além do disposto nesta Lei, nas Leis
nos 11.445, de 5 de janeiro de 2007, 9.974, de 6 de junho de 2000, e 9.966, de
28 de abril de 2000, as normas estabelecidas pelos órgãos do Sistema Nacional
do Meio Ambiente (Sisnama), do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária
(SNVS), do Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária (Suasa) e
do Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial
(Sinmetro) (BRASIL, 2010).

Porém, essa construção polifônica numa enunciação com propósitos prescritivos
pode resultar num efeito de deslocamento da autoridade e da sua competência (o que lhe
compete prescrever). Assim, observa-se que a PNRS remete às resoluções da ANVISA e
do CONAMA no que diz respeito à gestão dos RSS, mas as resoluções não tratam da
responsabilidade pela informação como prevista naquela lei. Em outras palavras, a
responsabilidade atribuída pela PNRS quanto à divulgação de informações sobre o
descarte de produtos se encontra anacronicamente subjacente ao que tange à gestão dos
RSS, uma vez que o gerenciamento desses resíduos foi regulamentado por resoluções
anteriores (de 2004 e de 2005), que não foram atualizadas, permanecendo com a sua
redação original, sem referência à lei que as sucedeu (embora a lei prevaleça sobre as
resoluções). Além disso, as resoluções de 2004 e de 2005 se ocupam da regulamentação
das atividades dos estabelecimentos geradores de RSS em relação ao manejo, tratamento
e disposição final dos resíduos, mas não preveem o descarte pelo consumidor doméstico,
exceto se esse for atendido por prestadores de serviço de saúde em domicílio, que, nesse
caso, devem proceder como aqueles estabelecimentos.

Consequentemente, no que diz respeito ao consumo e posterior descarte de
produtos como medicamentos, seringas e agulhas fora do ambiente organizacional dos
serviços de saúde, o responsável por esclarecer como deve ser a atuação de um cidadão
enquanto gerador de resíduos é um conteúdo implícito, ou seja, é um efeito de sentido
que resulta do dizer e não apenas do dito (KOCH, 2015; MAINGUENEAU, 2013). Isso
significa que a responsabilidade pelo ato de informar o consumidor só pode ser
apreendida contextualmente, a partir do conhecimento de mundo dos interlocutores, de
onde se recupera a ideia de que todo cidadão deve conhecer a lei, e intertextualmente, a
partir do conhecimento dos gêneros discursivos, que, no caso do discurso jurídico,
subentende a relação de superveniência entre os textos legais.
No contexto da gestão dos resíduos de saúde visando ao público geral, essa
implicatura pode engendrar outras implicações no que tange o princípio da cooperação
na atividade de linguagem. Esse princípio, proposto por Grice (1975 apud KOCH, 2015),
consiste na ideia de que a comunicação pressupõe um contrato entre os participantes,
cujos termos são pactuados tacitamente no momento em que se estabelece a interação.
Logo, para que essa atividade seja bem-sucedida, os parceiros devem deter
conhecimentos comuns e colaborar mutuamente.
Como um acordo entre as partes envolvidas, o contrato de comunicação implica
condições (CHARAUDEAU; MAINGUENEAU, 2004), que Grice (1975 apud KOCH,
2015) apresenta como “máximas” subordinadas ao princípio da cooperação: a) máxima
da quantidade (deve-se dizer o máximo necessário à compreensão); b) máxima da
qualidade (deve-se dizer o que se acredita ser verdade, o que corresponde ao
comprometimento do locutor com o seu dizer); c) máxima da relevância (deve-se dizer o
que interessa ao interlocutor, de modo a lhe enriquecer o conhecimento de mundo); d)
máxima do modo (deve-se dizer de forma clara, a fim de facilitar a compreensão).
Nesse sentido, não dizer algo explicitamente indica, segundo o princípio da
cooperação e as máximas da quantidade e da relevância (KOCH, 2015;
MAINGUENEAU, 2013), que essa informação não precisava ser enunciada, porque já
seria conhecida. Mas, em não sendo conhecida, isso pode ocasionar uma falha de
comunicação e comprometer todo um processo, como a logística reversa (figura 2).

Figura 2 – Comunicação Falha, Ciclo Interrompido

Fonte: Elaborado pela autora.

Quando se trata de enunciados prescritivos, que se legitimam pela autoridade e
pela informatividade, não reconhecer o responsável pelo dizer torna o dito irrelevante: se
não há quem deva dizer, então não deve ser preciso saber (efeito de sentido). Assim, não
informar uma obrigação denota que é aceitável descumpri-la e facultativo exigi-la. Isso
explica por que informações sobre o descarte de medicamentos, seringas e agulhas não
constam nas embalagens desses produtos: não há exigência para esse descarte, porque os
meios adequados para o consumidor comum fazê-lo ainda não são regra.
Por fim, observa-se que, nesse contexto de produção discursiva, a
corresponsabilidade dos parceiros da enunciação (enunciador e coenunciador) pela
construção de sentido se dá de maneira desproporcional, recaindo frequentemente sobre
o coenunciador (cuja imagem discursiva se identifica como todo cidadão brasileiro) o
dever de conhecer previamente certos conteúdos para que possa compreender os textos,
visto que o enunciador escolhe não dizer tais informações com base nos desdobramentos
do princípio de cooperação (dizer apenas o necessário, tanto em quantidade quanto em
relevância), deixando-as, portanto, implícitas. No entanto, adverte-se que esse recurso
pode comprometer a eficácia da comunicação na situação analisada, tendo em vista o
caráter prescritivo dos enunciados, que se caracterizam como ordens, o que pressupõe

obrigação e controle quanto ao seu cumprimento. Por conseguinte, tal quadro enunciativo
significa uma ação do enunciador, que deve ter claramente reconhecido seu papel como
agente da comunicação no processo de gestão de resíduos, de modo a construir o seu dizer
com o máximo de informatividade para que se viabilize uma resposta adequada da parte
do coenunciador enquanto cidadão perante a lei.

Considerações finais
Em resumo, verificou-se que a PNRS indica princípios, objetivos, instrumentos,
diretrizes e responsabilidades concernentes à gestão de todo tipo de resíduo sólido, mas a
própria lei reconhece que certos resíduos devem ser objeto de normas específicas.
Quanto aos resíduos de saúde, como as resoluções em vigor visam aos
estabelecimentos, ou seja, aos grandes geradores de RSS, o enunciador legislador não
determina explicitamente o que deve ser feito para a gestão dos resíduos de saúde quando
gerados pelos consumidores domésticos, cabendo ao coenunciador cidadão inferir a sua
responsabilidade enquanto gerador de resíduos sólidos, ainda que não se trate de
quaisquer resíduos.
Essa inferência pode, pois, levar ao equívoco de descartar todos os resíduos da
mesma maneira. Além disso, na falta de outras informações oriundas dos demais atores
sociais envolvidos na cadeia produtiva, essa inferência acaba sendo implicitamente
corroborada, porque não há dizer em contrário.
Quanto à gestão de resíduos pela implantação de sistema de logística reversa,
ainda que haja algumas iniciativas pontuais de estabelecimentos prestadores de serviços
de saúde e um acordo setorial em negociação desde 2014, envolvendo o poder público e
a cadeia produtiva de medicamentos, a partir dos resultados deste estudo e em
consonância com os termos da PNRS, destaca-se a necessidade de se planejar a
comunicação entre os partícipes desse processo gerencial, visando promover a educação
ambiental da população, esclarecendo e fornecendo meios aos cidadãos para que se
esclareçam sobre seus direitos e deveres no que concerne à preservação do meio
ambiente, o que se pode realizar mediante ações simples, como inserir, em embalagens,
rótulos e bulas, orientações ao consumidor doméstico sobre o descarte correto de resíduos
de saúde. Mas, para que isso se efetive de modo a desenvolver uma atitude cidadã,

mudando hábitos e melhorando a qualidade de vida, é preciso que todos os atores sociais
assumam suas responsabilidades enquanto agentes e parceiros da comunicação.
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Resumo:
Desdobramento de uma dissertação de mestrado ainda em vias de confecção, o presente trabalho,
como sua matriz maior, investiga correlações entre elementos da produção artístico
cinematográfica do período da ditadura civil-militar – nos anos de 1964 a 1985 – e a ocorrência,
discursivo-narrativa, do Mentir e do Ludibriar em obras cinematográficas. Tendo por foco a
relação entre Cinema e política, e das contribuições da tradição da Análise do Discurso para
com a imagem-movimento, e, em especial, para com os processos particulares e o modo como os
cineastas Joaquim Pedro de Andrade – em “Os Inconfidentes” e “O Padre e a Moça” – e Carlos
Reichenbach – em “Lilian M: Relatório Confidencial” e “Ilha dos Prazeres Proibidos” –
demonstram, em pleno período da ditadura, manejar o emprego instrumental do ato de Mentir e
de Ludibriar, como dispositivos discursivos-narrativos.
Palavras-chave: Política; Cinema; Análise do Discurso.

Introdução
A presente apresentação é fruto de uma investigação maior, de nivel mestrado. Na
presente ocasião, nos interessa compreender o modo como a Análise do Discurso se
aproxima do Cinema, e como o Cinema se aproxima do Discurso, com o intuito de
analisar quatro expoentes obras do cinema brasileiro, produzidas durante a ditadura
militar, relacionando-as entre si, a luz das contribuições da Análise do Discurso, expondo
os dispositivos discursivos-narrativos empregados por seus autores, chamados aqui de
Mentir e Ludibriar. Trata-se, em um primeiro momento, de um estudo de aproximação
teórico, entre a tradição da reflexão acerca do Cinema, seu potencial discursivo e político
e seu potencial junto a Análise do Discurso, e, em um segundo momento, de uma análise
direcionada ao uso de dois dispositivos discursivo-narrativos (o Mentir e o Ludibriar)
como exemplificador e problematizador das contribuições teóricas aportadas, com o
intuito de sistematizar o funcionamento do Mentir/Ludibriar e ponderar seus efeitos de
verdade.

Análise do Discurso
Nos estudos da linguística e da comunicação consideramos que “[...] a linguagem
é um processo inscrito na história e [que] é por essa inscrição que ela faz sentido [...]”
(SOUZA, 2011, p. 47). Tal ciência nos situa, enquanto campo teórico, nos domínios da
Análise do Discurso, “[...] uma disciplina que [propõe] uma nova maneira de considerar
o sentido na linguagem [...]” (p. 07). Tal novidade, em termos gerais, compreende-se pela
dimensão acrescida aos domínios da tradição na qual se insere por intermédio de suas
contribuições. E que, ademais, é mediante a consideração do que chamamos
“exterioridade” -- “[...] a dimensão tida como da ordem do contexto histórico, social e
ideológico [...]” (p. 07) de seu objeto --, reflexionada na linguagem, “[...] que problemas
de subjetividade, de história e de ideologia vão ser abordados [...]” (p. 07).

Uma Aproximação entre Análise do Discurso e Cinema
Sendo assim, pensar as relações de “exterioridade” e de “sentido” num contexto
em que a linguagem, de um modo peculiar, se veja liberta dos domínios exclusivos da
tradição alfanumérica, permite à Análise do Discurso achegar-se a imagem em um viés
discursivo, seja ela uma estática ou imagem-movimento1. Em especial, pensar o Cinema
a partir de uma aproximação à tradição da Análise do Discurso é tarefa relativamente
recente, complexa e fruto do engajamento de pesquisadores atentos às demandas de um
tempo hiper-medializado2, em que o discurso, de modo equivalente aos registros textuais,
transcendem, na cotidianidade das relações, certas barreiras linguísticas, como é o caso
das campanhas publicitárias, mídias sociais, fotografia, etc. O que é dizer que "[...] pensar
os sentidos como efeitos produzidos sobre a cadeia significante em condições de
produção é dar consequência ao primado do significante, e não apenas do significante
verbal [...]" (LAGAZZI, 2011, p. 504), e que, de um modo bastante oportuno, a Análise
do Discurso não se omitiu diante da complexidade da imagem.

Conceito empregado pelo filósofo Gilles Deleuze em seu livro “Cinema - a imagem-movimento”.
O conceito de hipermídia, criado pelo filósofo Ted Nelson na década de 60, se refere à capacidade de
acessar múltiplas mídias, de forma não linear, através de um dispositivo computadorizado. Diferente da
multimídia, aqui as mídias estão fundidas e, habitualmente, são interativas.
1
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Arte e política

A Era da Reprodutibilidade Técnica
No mesmo sentido, a complexidade da imagem também é considerada por Walter
Benjamin, que diante do fenômeno da “era da reprodutibilidade técnica”, reflexionou
acerca da ruptura referencial sofrida pela arte à partir do advento da tecnologia e prática
da fotografia. Segundo ele, pensar uma artística demanda é pensar também sua “[...]
inserção no contexto da tradição [...]” (BENJAMIN, 1996, p. 3), isto é, ter em conta o
fator transitório, vivo e variável, de suas condições de emergência, em sua dada
cultura/sociedade. E nos chama a atenção para o fato de que a arte, de um modo geral,
tinha o “culto” como objetivo implícito (p. 3), e que, ao provocá-lo, possuíam uma espécie
de aura, “[...] a serviço de um ritual, inicialmente mágico, e depois religioso [...]” (p. 3).
Desse modo, devido ao caráter aurático das obras -- e sua imbricada autenticidade --,
possuía sempre um “[...] fundamento teológico, por mais remoto que seja [...]” (p. 3),
ainda que, e em especial, na condição de “ritual secularizado” (p. 3), naquilo que chama
de “culto do Belo” (p. 3). É somente quando a tecnologia permite que a Arte seja
reproduzida por meio do advento da fotografia (e mais tarde, também do Cinema), que a
crise dessa racionalidade de fato se dá. Pois, desse embate entre reprodução e
autenticidade, “a obra de arte se emancipa, pela primeira vez na história, de sua existência
parasitária, destacando-se do ritual” (p. 3). Considerando que, desde então, “[...] a
autenticidade das cópias não tem nenhum sentido [...]” (p. 3), e que, por consequência
irrevogável, “[...] toda a função social da arte' se transforma [...]” (p.3), pois “[...] passa a
fundar-se em outra práxis: a política [...]” (p. 3).

A Ideologia Como Tipo de Condição de Emergência
Dessa maneira, o fazer artístico, propriamente dito, e a conjuntura políticoideológica que o produz e lhe permite existir, está embedado de seu tempo e contexto, e
acusa, em sua própria emergência, suas condições de emergência. Isto não é dizer que as
peças artísticas, ou as Artes, de um modo mais amplo, ao macularem-se de seu entorno
político -- e vice-versa --, resumam-se a meras “[...] expressões ideológicas de sua época

[...]” (EAGLETON, 1976, p. 30) mas que embora “a arte não [possa] ser reduzida a
ideologia, antes tem uma relação especial com ela” (p. 31), e esta relação, trocada em
miúdos, dá-se no fato de que “as ideologias significam as formas imaginárias” (p. 31) e
as artes, tanto como prática quanto como produto, estão “contida[s] na ideologia” (p. 31),
sendo, todavia, capazes de distanciarem-se dela “a um ponto em que nos permite[m]
<<sentir>> e <<aprender>> a ideologia de que [nasceram]” (p. 31) e que, ao fazê-lo, nos
possibilitam, também, “conhecer a verdade que a ideologia esconde” (p. 31).
De uma perspectiva althusseriana, esta é a importância do fazer artístico: possibilitar, em
contraponto a ciência --, uma “experiência” de algo, em oposição ao saber “conceptual”
deste mesmo algo (p. 32), de modo a permitir que, por intermédio delas, vejamos a
natureza dos processos ideológicos inerentes a suas condições de emergência (p. 32).
Citando o compatriota (e pupilo) de Althusser, Pierre Macherey, Terry Eagleton nos
esclarece a questão nas seguintes palavras: “[...] é dando à ideologia uma forma
determinada, fixando-a em certos limites ficcionais, que a arte é capaz de se distanciar
dela, revelando-nos, assim, os limites dessa ideologia [...]” (p. 32), e é precisamente aí,
na condução de sua vocação mais essencial, que a arte, segundo Macherey, “[...] contribui
para nossa libertação da ilusão ideológica [...]” (p. 32), reafirmando sua característica
política.

O cinema e o espírito do tempo
Neste sentido, consideramos que “[...] uma ‘época’ não preexiste aos enunciados
que a exprimem, nem às visibilidades que a preenchem [...]” (DELEUZE, 2015, p. 58).
De um modo particular, nos interessa o entremeio, a correspondência entre época e
enunciado, uma vez sabido não serem propriamente sinônimos.

Considerações Sobre o Potencial Político do Cinema
Consideramos que “a reprodutibilidade técnica do filme tem seu fundamento
imediato na técnica de sua produção” (BENJAMIN, 1996, p. 3), sendo, portanto, o
Cinema, permitido e moldado pela própria potencialidade da reprodutibilidade, e
contendo em si os preceitos característicos da histórica ruptura por Ela inaugurada.
Constituindo-se, a fortiori, em praxis política (p. 3). Nos anos 60, “um período marcado

pela polarização de conflitos ideológico-políticos e radicalização de comportamentos que
eventualmente definiram o tom dramático deste tempo” (XAVIER, 1997, p. 3), em
virtude dos processos cinematográficas do pós-guerra pelo mundo, desde os anos 50, o
cinema brasileiro, em especial, “assumiu um compromisso político e se alinhou ao
espírito radical dos anos 60” (p. 4), ainda que “seu senso de urgência ideológica não o
impediu de abordar temas tradicionais do debate cultural brasileiro” (p. 4). Na produção
cinematográfica deste período, “a representação da sociedade brasileira adquiriu uma
dimensão pedagógica” (p. 5), servindo de norte a produção deste período, em cujas
“preocupações modernistas do cinéma d’auteur definiram o estilo e o escopo da
representação” (p. 5). As produções desta época “tiveram que apresentar uma visão
totalizante do país (ou tiveram que apresentar uma crítica a esta perspectiva), e sua
tentativa de apresentar condensadas representações da sociedade resultaram numa
preferência pela alegoria” (p. 5), alegorias estas que “assumem o espírito do tempo, a
atmosfera político-ideológica que favorecia um esforço em prol de uma visão abrangente,
direcionadas a um discurso sobre o ‘estado da nação’” (p. 5) ou, em outras palavras, às
suas condições de emergência.

Dos autores
Grandes expoentes da produção cinematográfica brasileira do período da ditadura
civil-militar (1964-1985), consideramos dois filmes de Joaquim Pedro de Andrade
(Minas Gerais) e Carlos Reichenbach (Rio Grande do Sul). Cineastas que trilharam
caminhos particulares em seus respectivos universos estético-discursivos, e que
confeccionaram, à seus respectivos modos, um legado cinematográfico que se soma a
outros grandes deste período, sem, todavia, confundir-se com eles.

Joaquim Pedro de Andrade
Por conseguinte, consideramos que “a representação do povo no cinema de
Joaquim Pedro difere de outros autores do Cinema Novo. Não há complacência. O povo
é o que falta” (BENTES, 1996, p. 18), e nessa assertividade “o cinema de Joaquim oscila
entre heróis, anti-heróis da raça e personagens da classe média mais acanalhada, tarados
simpáticos, santos e patifes, homens infames.” (p. 18), numa espécie de “tipologia,

antropologia estética, que aponta para uma genealogia do homem brasileiro” (p. 18). De
de Andrade, à posteriori, propomos uma reflexão sobre efeitos discursivos em suas obras
“Os Inconfidentes”, filme de 1972 -- livre-adaptação para o cinema do relato histórico
conhecido como Inconfidência Mineira3 --, e sua livre-adaptação do poema de Carlos
Drummond de Andrade, no filme “O Padre e a Moça” de 1966.

Carlos Reichenbach
Em seguida, consideramos o “estilo anárquico” (LYRA, 2007, p. 13) e o modo
como Reichenbach “retrata pequenos detalhes, como o lado patético dos revolucionários
e ideólogos maoístas, a vida na clandestinidade, a maneira como muitos inocentes
acabavam envolvidos e, eventualmente, presos” (p. 13), e, de um modo geral, sobre a
recorrência de sua denúncia, não panfletária, sobre “o controle que a ditadura exercia
sobre a população civil, e que se estendia até mesmo às portarias dos condomínios etc.”
(p. 14). Consideramos também a “maneira sutil como o filme muda de gênero, passando
da chanchada ao drama sociopolítico, ao romance e à comédia de costumes” (p. 14). De
Reichenbach, à posteriori, propomos uma reflexão acerca de efeitos discursivos presentes
nas obras “Liliam M: Relatório Confidencial” de 1975 e “A Ilha dos Prazeres Proibidos”
de 1978.

Mentir e ludibriar
Sobre as obras fílmicas, em relação a Análise do Discurso, consideramos que “o
olhar sobre as imagens se lança no sentido de considerá-las como discurso, abordando a
materialidade em sua própria (e peculiar) atrelagem à história, atribuindo-lhe
independência em relação ao linguístico” (TRAJANO, 2017, p. 5) não a considerando
“como redução deste” (p. 5). Deste modo, ao apontarmos suas particulares atrelagem a
história, as obras “O Padre e a Moça”, “Os Inconfidentes”, “Lilian M: Relatório
Confidencial” e “A Ilha dos Prazeres Proibidos”, de Reichenbach e de Andrade, possuem
o regime civil militar brasileiro (1964-1984) e suas práticas de Censura (agravadas em
1968 com o AI-5) como condição de emergência mais significativa. O que lhes distingue,
3

Ver: Inconfidência Mineira: uma história dos sentidos da história, de Júnia Diniz Focas, UFMG, Belo
Horizonte, 2002.

portanto, é a peculiaridade de suas materializações em comparação umas com as outras.
E por isso dizemos que "não se trata de analisarmos a imagem e a fala (e a música), por
exemplo, como acréscimos uma da outra, mas de analisarmos as diferentes materialidades
significantes uma no entremeio da outra" (LAGAZZI, apud. TRAJANO, 2017, p. 6).
No gráfico abaixo, as denominações A1, A2, R1 e R2 correspondem às duas obras
de de Andrade (A1: “O Padre e a Moça”, A2: “Os Inconfidentes”) e Reichenbach
(R1:”Lilian M: Relatório Confidencial, e R2: “A Ilha dos Prazeres Proibidos”),
demonstram a relação de suas materialidades em relação umas com as outras. As obras
analisadas de Reichenbach e de Andrade, embora, à primeira vista, se prestem a discorrer
sobre narrativas completamente díspares entre si (A1 trata da relação entre um padre
novato em um vilarejo e a paixão que desperta na jovem que está para se casar com o
homem mais poderoso do espaço, A2 discorre acerca das tramas políticas e afetivas que
eternizaram na história brasileira a chamada Inconfidência Mineira; R1 narra a epopéia
de Maria, mulher camponesa que deixa a fazenda e parte para a cidade se tornando amante
de vários e variados amantes; R2 descreve a trajetória de uma espiã do governo militar
enviada para uma ilha paradisíaca, fora do país, com o intuito de assassinar foragidos
políticos), exibem artifícios correlatos, irmãos, ao que diz respeito ao interior das
filmografias dos autores e, em uma perspectiva comparativa, também em relação aos
atributos apresentados um pelo outro.

Figura 1

Desse modo, A1 e A2 são unidas pelo dispositivo similar elegido por Joaquim
Pedro de Andrade, do mesmo modo que R1 e R2, pela mesma similaridade estrutural,
conectam as obras de Reichenbach em uma familiar eleição artístico-discursiva. Ademais
de sua correlação intra-filmográfica, consideramos que uma aproximação entre as
distintas filmografias, no recorte que nos compete, é, de igual modo, possível sob o signo
do que, em suas escolhas, chamamos Mentir e Ludibriar.
Por fim, chamamos Mentir, para fins de nossa análise, a recorrência presente em
A1 e A2, onde, de modo deliberado, Joaquim Pedro de Andrade, estrutura, em momentos
importantes de sua condução narrativa, a Mentira como dispositivo discursivo
impreterível. Em A1, em uma emblemática cena introdutória, a personagem da Moça
(Helena Ignêz), diante de seu noivo (e padrasto) preenche o todo do som e da imagem,
mas não convém verdade. Denuncia-se mentira, e dela se desdobra toda a trama. Em A2,
em um momento introdutório, Tiradentes (José Wilker) e seus correligionários, tramam
contra a coroa abertamente até que, devido a traição de um deles, todos são levados ao
cárcere. Deste momento em diante, toda a trama se articula na auto-negação do
envolvimento dos personagens diante do questionamento dos inquisidores. Ambos, desde
a perspectiva da eleição de Joaquim Pedro, são filmes que se estruturam ao redor do
artifício discursivo do Mentir.

No mesmo sentido, chamamos de Ludibriar, na análise presente, a recorrência
presente em R1 e R2, onde, de modo bastante similar a A1 e A2, Carlos Reichenbach
estrutura importantes momentos de suas peças fílmicas tendo o ato de Ludibriar como
dispositivo discursivo impreterível. Na análise presente, o Ludibriar se diferencia do
Mentir no sentido de demandar, para além da negação inverídica, também uma
dissimulação identitária. Nos filmes de de Andrade o Mentir não descaracteriza a
identidade dos personagens, a Moça ao mentir continua sendo a Moça, com Tiradentes,
o mesmo. Entretanto, não é o que ocorre em R1 e R2. Em R1, logo na cena inaugural,
vemos a atriz do filme (Célia Olga) anunciar seu próprio nome e em seguida assumir o
de sua personagem, Lilian; em R2 a personagem principal, Ana (Neide Ribeiro), é
primeiro anunciada como assassina, negociando a cabeça de inimigos do regime, e depois,
como disfarce, prossegue dizendo ser repórter. Em todos os casos a mentira se dá também
e principalmente através de uma performance identitária mais além de uma negação de
verdade ou fabricação, e é por este processo que chamamos a este fenômeno Ludibriar.
Considerando as obras A1, A2, R1 e R2, seja em seus âmbitos particulares -- como
as propriedades dramáticas de suas narrativas, ímpares entre si --, como em seu âmbito
relacional, mais caro, quer por meio de suas condições compartilhadas de emergência
(suas atrelagens históricas), ou por meio de características e adjetivos de seus autores,
seja em relação a ontologia do estudo da imagem-movimento -- ou mesmo ao considerar
sua tecnicidade imanente (nas reflexões sobre sua relação inaugural junto a
reprodutibilidade), ou ainda ao pensarmo-na junto as considerações sobre materialidade
e discurso junto a Análise do Discurso --, o ato de Mentir, em Joaquim Pedro, e o de
Ludibriar em Reichenbach, nos parece apontar, de modo pluri-vetorial, em considerações
discursivas: seja a) de fora para dentro: em função de sua condição compartilhada de
emergência, pautando, em tramas tão distintas, aspectos e preocupações que lhe são
contemporâneas, num contexto de regime militar, patrocinando em todas um discursar
sobre a inverdade nas modalidades aferidas; ou num sentido b) Interno, cíclico: em
função de sua correlação interior, no uso do Mentir/Ludibriar em relação a seu
aparecimento nas distintas obras do mesmo autor, nos permitindo aferir a predileção de
Joaquim Pedro pelo dispositivo Mentir e a de Reichenbach pelo Ludibriar, do contrário
imperceptíveis; ou ainda c) de modo transversal, respectivo: em função da proximidade

intrínseca presente no ato Mentir/Ludibriar, de distinção tão tênue e natureza tão similar,
todavia, em obras e autores tão diferentes, e, ademais, do próprio emprego dos
dispositivos discursivo-narrativo (estruturais) de suas narrativas (quer seja em sua
plenitude, como em R1 e R2 e A2, ou momentos pontuais como A1).
Tais considerações nos levam a um entendimento do Mentir e do Ludibriar, tal
qual apresentados nas obras analisadas, como produção de efeitos de verdade, logrando
estabelecer narrativas onde, surpreendentemente, mesmo diante da flagrante
desinformação e ruído, quer seja no dispositivo Mentir ou no Ludibriar, estabelece-se
um pacto de verdade -- seja ela verbal, como em R1 e R2, ou puramente acusados pela
cronologia narrativa, como em A1 e A2. O veredito é que, em todos os casos (A1, A2,
R1 e R2), o espectador não é vítima da inverdade apresentada, deixando-se enganar por
ela, mas, do contrário, sua testemunha fiel, consciente do processo farsesco que
contempla nas obras. Nos resta agora analisar a possível recorrência do Mentir e do
Ludibriar em outras obras de de Andrade e Reichenbach, e se outros autores lançaram
mão de estratégias discursivas semelhantes, em materialidades contemporâneas, e o modo
como potencialmente as traduzem, em discurso e estrutura, para interior de suas
respectivas filmografias.
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DISCURSOS SOBRE A VOZ DE SUCESSO NA MÍDIA: UM
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Resumo:
Este artigo analisa os discursos sobre a voz de sucesso na mídia, em especial ao se instaurar o
sucesso através de práticas discursivas que se referem à construção discursiva da voz famosa.
Vista a importância adquirida pelo discurso midiático do sucesso e sua pouca investigação,
sobretudo do ponto de vista discursivo, observaremos sua materialidade em suas respectivas
repercussões na dinâmica complexa entre texto, mídia e sociedade. Para tanto, afunilaremos
nosso escopo voltando-nos para a relação sobre os dizeres das vozes famosas na conformação
de sujeitos e de sentidos do sucesso na mídia, em específico, na revista Carta Capital. Posto isso,
rastreamos alguns mecanismos discursivos de constituição dos sentidos na mídia,
circunscrevendo-nos uma matéria encontrada na revista Carta Capital no ano de 2015.
Palavras-chave: Análise do Discurso; Discurso do sucesso midiático; Voz.

Introdução
Neste texto, empreenderemos uma análise cujo objetivo é descrever e interpretar
o funcionamento dos dizeres acerca das vozes do sucesso midiático. Para tanto, faremos
amplo emprego do referencial teórico e metodológico da Análise do Discurso derivada
dos pressupostos dos trabalhos de Michel Pêcheux e de seu grupo, entretanto, não nos
furtaremos, assim que se fizer necessário, a acionar textos e autores que possam iluminar
nosso objeto de investigação. Observaremos, portanto, as regularidades e as diferenças
marcadas no tecido discursivo que frequenta um texto inserido no universo de circulação
virtual da revistas Carta Capital.
"Parece, entretanto, que, se a análise se quer exaustiva, buscando atingir, para
designar-lhe um lugar na estrutura, o detalhe absoluto, a unidade insecável, a transição
fugitiva, deve fatalmente encontrar notações que" (cf. BARTHES, 2004, p. 182) possam,
sobretudo se reiteradas, proporcionar o avanço da pesquisa. Ora, é sabido das ciências da
linguagem que, se a língua não é transparente, os sentidos circulantes também não podem
ser. Nessa toada, encontram-se os dizeres sobre as vozes no espaço da mídia, um
mecanismo altamente denso na reprodução dos discursos sociais (ANGENOT, 2015).
Não existindo literalidade para a Análise do discurso, rastrearemos, portanto, quais efeitos
são fabricados e como são veiculados nas formulações nas quais consta a voz como um

núcleo arregimentador do sucesso de certas personalidades midiáticas no campo musical.
Em vista dessa proposta, deixaremos a própria análise trazer à luz os dispositivos de
construção textual e de mobilização dos discursivos integrantes da constituição dos
dizeres sobre as vozes do sucesso midiático.

Carta Capital
Carta Capital é uma revista brasileira de publicação semanal em formato impresso
e diária em formato virtual. Foi fundada em 1994 pelo jornalista ítalo-brasileiro Mino
Carta, como é conhecido Demétrio Carta. Mino, antes de fundar a Carta Capital, trabalhou
na criação editorial de revistas que fizeram história na imprensa brasileira, como Quatro
Rodas, o Jornal da Tarde, Veja, e Isto É.
Uma das principais marcas da revista é sua orientação progressista presente
sobretudo nas matérias acerca de política. É, portanto, uma alternativa às revistas
congêneres cujo posicionamento ideológico visa formar sujeitos pouco críticos, pois
servem a interesses de grandes empresas sobre as quais pesam o interesse dos lucros. Suas
seções são compostas por: Política, Economia, Internacional, Opinião, Diversidade,
Cultura, Esporte, Humor. Os mesmos textos oferecidos na versão impressa também estão
disponíveis no site da revista com ínfimas modificações.
No site da Carta Capital, há uma ferramenta de busca da qual fizemos uso para
encontrar matérias cuja voz fosse comentada, de modo ser essa uma das razões integrantes
às quais seu portador é noticiado. Os critérios que nós utilizamos, mais especificamente,
foram: a voz estar manifestamente expressa e caracterizada textualmente e a
personalidade da qual se diz ser uma celebridade midiática. Tais critérios acabaram por
nos levar ao campo da música no qual as vozes recebem algum tipo de comentários e/ou
de avaliações. Assim, vamos analisar a matéria que lá encontramos intitulada Billie
Holiday (2015).
A matéria foi recortada com objetivo de manter o subtítulo e o parágrafo no qual
a voz é mencionada e qualificada explicitamente. O recorte feito está no início da análise
para que, a partir de sua organização, composição e discursividade, possa ser consultado
e retomado quando necessário. Dito isso, a seguir passamos à análise a respeito do
discurso sobre a voz no discurso do sucesso detectado na revista Carta Capital.

Billie Holiday1
Adjetivos como "ícone" e "autêntica" não bastam para descrever a importância de
"Lady Day". Poucos conseguiram dar vida à música como ela: sua influência é sentida
cem anos após seu nascimento.
"Ela tinha apenas 17 anos, um pouco acima do peso, perfeitamente bela e
absolutamente desconhecida. E cantou como se realmente tivesse vivido [o que a canção
dizia]." Assim o produtor musical John Hammond descreve seu primeiro encontro com
Billie Holiday. Ele foi confrontado com a voz única dela em 1933, numa casa noturna em
Nova York.
Na matéria acima, a seção de Cultura da revista traz informações sobre uma cantora
estadunidense,

caracterizando, com

isso, um

enfoque,

no quesito cultural,

abundantemente estrangeiro quando da menção de voz. O norteamericanismo marca sua
presença assídua na difusão do sucesso, sendo tratado como um item da cultura brasileira
do qual leitores têm necessidade de tomar não apenas nota mas também incorporarem ao
seus saberes cotidianos. A influência dos atores do sucesso norteamericano no plano
midiático brasileiro parece estar relacionada a uma padronização do establishment do
sucesso. A notícia Billie Holiday acentua a integração das importações estadunidenses
como "propriedades" nacionais, porquanto, como um título, apela ao pré-construído
"quem é" cuja resposta não se dá pelo acesso ao interdiscurso, e sim pelo intradiscurso.
A construção Billie Holiday (feita apenas como epíteto artístico) segue as mesmas
utilizadas em textos jornalísticos sobre celebridades brasileiras, salvo os casos em que se
antecipa o conteúdo principal noticiado com elementos presentes na matéria, como Xuxa
mostra seu lado solidário em SP (cf. SOARES, 2017, p. 140). Portanto, se há uma
estrutura relativamente estável de abrir os dizeres acerca de celebridades nacionais,
quando se faz uso dela para enunciar o que quer seja sobre uma personalidade estrangeira,
cria-se o efeito de reconhecimento de sua importância no Brasil. Os mecanismos
discursivos de formulação dos intradiscursos reconhecem a significação de organizações
sintáticas e de seus constituintes, de modo que quando um componente carece de paridade

1

Publicado em 08/04/2015.

com outros de volumosa circulação, no caso o nome, emprega-se o já consolidado
hipocorístico ou o próprio nome como centro privilegiado de gravitação de préconstruídos, qual o título: Shirley Mallmann (cf. ibid, p. 152).
"Há, portanto, determinações históricas, sociais e culturais na atribuição dos nomes
e apelidos, vislumbrando sua condição de sujeito singular e sua integração e valorização
social" (PIOVEZANI, 2012, p.11) e, nesse traçado, Eleanora Fagan Gough passa a ser
Billie Holiday e Lady Day. As formas de chamamento e evocação carregam a
historicidade de suas condições de produção e emergência para o momento de retomadas.
Há no uso desse procedimento o assujeitamento de quem recebe um ou mais nomes pelo
fato de necessariamente se ver reconhecido na designação. Raros são os caso de quem
escolhe como se chamará ou qual será sua alcunha, pois a sujeição está em sermos
apreendidos pelas teias ideológicas da língua que se materializam nos discursos e, por
conseguinte, nos nomes.
É na língua que se marcam as cores e tonalidades de que se revestem os nomes. A
carga disfórica ou eufórica se presentifica na orientação de efeitos de sentido que a essas
denominações se dá, tal como se pode verificar em Billie Holiday e Lady Day. De Billie
Holiday a Adjetivos como "ícone" e "autêntica" não bastam para descrever a importância
de "Lady Day" constitui a cadeia de deslizamento metafórico, "Isso significa dizer que
não se passa necessariamente de uma sequência discursiva a outra apenas por uma
substituição, mas que as duas sequências estão, em geral, ligadas uma a outra por uma
série de efeitos metafóricos (PÊCHEUX, 2010, p. 99).
A cantora é recuperada em vários trechos da reportagem, de maneira que a
estruturação desses seja ancoradouro de investigação. A ocorrência dos lexemas "ícone",
"autêntica" e importância conferem à cantora e a seus demais atributos legitimidade.
Billie Holiday, também afamada pela acunha de Lady Day, não é qualquer personalidade
do sucesso, adjetivos como "ícone" e "autêntica" não bastam para descrever a
importância sua. Ora, a carga eufórica está disseminada nos dizeres acerca da cantora e,
somado a isso, os limites do efeito de seu sucesso são recobertos por ultrapassarem os
possíveis sentidos contidos nas atribuições: ícone e autêntica.
Não se pode deixar de notar a semelhança fonológica da antonomásia Lady Day
com a da falecida princesa da Inglaterra, Diana, chamada popularmente de Lady Di. Essa

ganhou um hipocorístico feito a partir de seu próprio nome, aquela recebeu um epíteto
artístico por ser mais do que um ícone e autêntica em dar vida à música e ter sua
influência sentida cem anos após seu nascimento. Contudo, qual o significado, para além
da designação de uma celebridade do universo musical, de Lady Day em língua inglesa?
O sintagma em questão significa, em língua inglesa, "festa da anunciação da virgem
Maria2", em 25 de março, também chamada Annunciation Day. Portanto, a gênese de seu
uso está atrelada ao discurso religioso no qual Maria, uma virgem, é a mulher que dá à
luz ao salvador do mundo, Jesus Cristo. Posto isso, o discurso religioso e suas condições
de produção são recortadas na discursivização do nome Lady Day, abrindo, no
interdiscurso, efeitos de sentido possíveis de serem referidos a Billie Holiday.
Dessa perspectiva é interessante notar que, uma vez detectado esse caráter
religioso atuando em diferentes processos de significação, podemos perceber
que os vários discursos da cultura ocidental são atravessados pelo discurso
religioso: o pedagógico, o jurídico, o acadêmico, o das minorias, o das
"alternativas" etc (ORLANDI, 1987, p. 9; grifo da autora).

A partir de Orlandi e da verificação da presença do discurso religioso na construção
do sucesso de Billie Holiday, é lícito reconhecer o efeito de a anunciada arregimentado
no âmbito midiático, quando do emprego de Lady Day. A cantora é a anunciada tal qual
a Maria bíblica, entretanto, diferente dela, traz ao mundo vida à música e sua influência
sentida cem anos após seu nascimento. Para o mercado, parceiro efetivo da mídia, o
recurso discursivo é estratégico porque soa convidativo aos ouvintes e consumidores.
Ora, "Tudo o que é sólido e estável se volatiza, tudo o que é sagrado é profanado, e os
homens são finalmente obrigados a encarar com sobriedade e sem ilusões sua posição na
vida" (cf. MARX; ENGELS, 1996, p. 69).
A incorporação de traços do discurso religioso pelo discurso do sucesso faz jus a
mercadologização do mundo, sobretudo, dos artefatos de maior poder simbólico. Evocar
figura tão significativa na sagrada narrativa ocidental para intitular uma personalidade
midiatizada é, entre outras coisas, mostrar a ilimitada capacidade de sujeição pelo
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nome da cantora, Eleanora Fagan, a data de nascimento e de falecimento e o gênero musical que cantava,
jazz.

discurso e capitalizar o maior número de participantes de religiões para aderirem à
celebridade. "As palavras "mudam de sentido" ao passar de uma formação discursiva para
outra" (PÊCHEUX, 2011, p. 73; grifo do autor), contudo a historicidade presente nas
condições de produção dos discursos pode ser recuperada via interdiscurso, de maneira
que justamente os efeitos de sentido vinculados a essa historicidade possam ser utilizados
no engendramento de outras formações discursivas, como neste caso.
Diante do exposto, é admissível a relação entre discursos cuja base orientacional
porte traços ideológicos similares ou a apropriação de elementos característicos de um
discurso por outro, tal como visto acima e como pode ser verificado no seguinte trecho:
"Ela tinha apenas 17 anos, um pouco acima do peso, perfeitamente bela e absolutamente
desconhecida". Trecho atribuído ao produtor musical John Hammond que está atado ao
discurso da beleza efetivamente presente também em um conjunto variado de outros
dizeres sobre as vozes de sucesso (SOARES, 2018). É a partir da recuperação dos
imperativos contidos no interdiscurso sustentador do discurso da beleza que
interpretamos mais essa conjunção discursiva no interior desta notícia.
A idade quando enunciada em textos informativos, como observada em Morre
Whitney Houston, diva da música pop americana, traz um conjunto considerável de
dizeres passíveis de observação. Tinha apenas 17 anos cria, pelo circunstanciador
adverbial apenas, uma moça jovem, contudo na década de 30 do século passado, aos 17
anos tanto mulheres quanto homens já eram considerados adultos e muitos já
desempenhavam o papel de "chefes" de famílias. Os 17 anos estão também caracterizados
por um pouco acima do peso que, por sua vez, é contraposto por perfeitamente bela e
absolutamente desconhecida. Um pouco acima do peso, mas perfeitamente bela e
absolutamente desconhecida é o efeito de contraposição cumprindo seu ofício quando a
legitimação de uma personalidade de sucesso passa pela higienização do discurso da
beleza.
As lentes que captam a forma física da celebridade e lhe atribuem um pouco acima
do peso, mas perfeitamente bela e absolutamente desconhecida são as de um agente do
sucesso musical, logo, "entendem do assunto". Tanto é verdade que, por intermédio de
John Hammond, de absolutamente desconhecida passou a Billie Holiday e a Lady Day.
Estamos perante o discurso autorizado, tal como lhe define Ferreira (2010, p. 95).

Portanto, o aspecto físico do sujeito do sucesso precisa encarnar as prescrições impostas
pelo discurso da beleza, que dita desde peso, estatura, cor de pele, cor de cabelo, cor de
olhos, delineamento muscular até como os itens anteriores devem estar dispostos. Billie
Holiday passou no teste com a ressalva de encontrar-se um pouco acima do peso.
A voz da cantora é trazida à tona sendo caracterizada como única. A respeito dos
dizeres sobre a voz, o adjetivo única pouco revela sobre a voz de Billie Holiday, já que
cada voz é única no que tange a sua composição de traços, timbre, altura, velocidade,
tessitura e potência. "Pour un artiste, un mélomane ou une cantatrice, la voix est
caractérisée par son timbre, son ampleur, sa tessiture, son registre, son volume dans la
gamme musicale, ses harmoniques dans une culture"3 (VASSE, 2010, p. 80). Entretanto,
é uma voz única porque é uma "encantadora" voz do sucesso. A singularidade desta voz
está aliada à perfeitamente bela, uma vez que a invisibilidade da primeira se manifesta na
visibilidade da segunda.
O encontro entre o discurso sobre a voz e o discurso do sucesso, nesta matéria
jornalística, se dá sob circunstâncias segundo as quais a criação de efeitos de sentido faz
remissão à historicidade, que, então, precisa ser examinada. Melhor explicando: no trecho
em que a voz única é enunciada, seu lugar de ocorrência também o é, qual seja, casa
noturna. A voz única é confrontada na casa noturna em Nova York, um dos centros
financeiros mais importantes dos Estados Unidos. O lugar em que é única evoca o
discurso da prostituição. Casa noturna, ainda que atualmente tenha passado por
transformações em seu emprego, equivale a bordel, a cabaré, a prostíbulo, a lupanar, à
boate etc. Em vista disso, pode-se considerar a utilização de casa noturna como um
eufemismo por se tratar de uma figura pública com consolidado prestígio midiático.
Portanto, as condições de emergência da publicidade da voz de Billie Holiday estão
conectadas as suas condições de vida, que precisam ser maquiadas, quando não apagadas,
para integrarem o sucesso da cantora.
A voz única está no lugar em que as demais vozes não são ouvidas, tampouco
conhecidas. Uma voz reconhecida por quem tem a chancela da indústria da voz para fazêlo. A voz única passa, ao deixar a casa noturna para ganhar as telas e microfones do
3

Em tradução livre: "Para um artista, um amante da música ou um cantor, a voz é caracterizada pelo seu
timbre, sua tessitura, seu registro, seu volume na escala musical, seus harmônicos em uma cultura".

mundo do sucesso, pela higienização do discurso conservador da moral e dos bons
costumes que, por todo seu aparato midiático e retórico-discursivo, lhe transforma na
figura imaculada de Lady Day.
Breves considerações
A revista Carta Capital veicula em sua seção Cultura reportagens sobre
personalidades afamadas pela mídia e, consequentemente, pela sociedade em um discreto
movimento publicitário. Parece não haver saída à publicidade, porquanto essa é
agenciadora de recursos que lhe promove a continuidade, mesmo em veículo progressista
de comunicação. Por nossas buscas nos terem levado sempre ao âmbito da cultura, no que
diz respeito à classificação dada pela revista à matéria antes analisdada, podemos usar da
inferência para dizer que as vozes do sucesso alcançaram o patamar de artefatos culturais.
Os mesmos podem ser comercializados e, para tanto, precisam de visibilidade, quanto
maior for essa, maior poderá ser sua comercialização.
Na análise, percebemos os diversos expedientes a partir dos quais o discurso do
sucesso lança mão para (re)criar celebridades, de maneira a lhes naturalizar o sucesso da
voz. A potente é interlocução de discursos no interior das notícias, reforçando a
proposição dialógica dos sentidos, defendida por Bakhtin/Volochínov (1981), perfaz
trilhas intrínsecas à voz no discurso do sucesso, quais sejam: a beleza, a autoridade, o
enigma (para os menos conhecidos), a negritude, a feminilidade, o sagrado, a higienização
etc. Esses postos em marcha como efeitos de sentidos necessários aos dizeres sobre os
portadores de vozes do sucesso mobilizam outras produções discursivas que se efetivam
na língua, na ideologia e no inconsciente, visto que "Na produção do discurso, o sujeito
sofre a tripla determinação: a da língua, a da ideologia e a do inconsciente" (BARONAS,
2011, p.16).
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Resumo:
Nosso trabalho pretende analisar as canções “Cartão de visita” (2014), “Bogotá” (2011),
“Convoque seu Buda” (2014) e “Duas de cinco” (2014), do rapper Criolo, valendo-se dos
conceitos da Análise do Discurso de linha francesa. Para embasar nossa pesquisa, utilizamos
“O contexto da Obra literária”, de Dominique Maingueneau (1995), na qual o autor apresenta
as noções de ethos discursivo e cenografia, que usamos em nosso trabalho para demonstrar que
nem sempre o ethos condiz com sua cena genérica. Além desse autor, recorremos ao dialogismo
cultural e textual presente em “Bakhtin da teoria literária a cultura de massa”, de Robert Stam,
para mostrar que as canções de Criolo dialogam com diversas culturas sem extrair nenhuma
marca identitária delas.
Palavras-chave: Criolo; Análise do Discurso; Ethos.

Introdução
O cantor e compositor paulista Kleber Cavalcante Gomes, mais conhecido pelo
nome artístico Criolo, surgiu no cenário musical brasileiro nas duas últimas décadas como
um artista vinculado ao rap e à cultura das periferias. No entanto, sua produção vem
emergindo para além do seu público-alvo socialmente esperado, ultrapassando a fronteira
entre os gêneros e adentrando no rol dos novos representantes da MPB.
Por estar ligado a uma cultura ainda marginalizada em nossa sociedade, mas sendo
capaz de ganhar visibilidade em grande escala em diversas camadas sociais, tanto ditas
baixas quanto elevadas, acreditamos ser importante contribuir para o estudo desse artista
dentro da academia. Ademais, nosso trabalho contribuirá com os estudos em Análise do
Discurso.
Este trabalho pretende analisar como as canções de Criolo constroem um ethos
discursivo que, ao mesmo tempo, corresponde e não corresponde ao pressuposto pelas

suas cenografias e pela cena genérica do rap. Para isso, seguiremos a Análise do Discurso
de linha francesa, com base nos estudos feitos por Maingueneau (1995).
Dessa maneira, analisaremos quatro canções de Criolo dos discos “Nó Na Orelha”
(2011) e “Convoque seu Buda” (2014), buscando verificar a relação entre as formações
discursiva e as cenografias apresentadas na construção dos ethé.

As canções:
“Nó na Orelha” (2011) e “Convoque Seu Buda” (2014) são álbuns que apresentam
uma verdadeira diversidade musical, com ritmos africanos, sons de trompetes, como
ocorre na música “Bogotá” (2011) do primeiro álbum, até com a música pop, mas sem
deixar o rap e a crítica social de lado, principalmente voltadas para situação conturbada
em que se encontra a periferia, muito presente no segundo álbum nas músicas “Convoque
seu Buda” (2014) e “Duas de Cinco” (2014). Essa mistura faz com que o cantor não se
restrinja apenas ao seu círculo social, fazendo com que sua música permeie outras
camadas sociais. Uma prova disso são suas parcerias com cantores, como Caetano
Veloso, Ivete Sangalo, Tulipa Ruiz (que participou da canção “Cartão de Visita” (2014)),
dentre outros.
Essa abordagem do cantor o torna peculiar perante os outros rappers e o leva a
um lugar paratópico em meio ao seu ritmo musical de origem. Não só isso torna o cantor
ímpar, como também as referências a termos que normalmente não estão presentes na
camada social que o rap abrange, como esse trecho na canção “Cartão de Visita” (2014):
"Imãs de geladeira com Sartre e Nietzsche". Esse lugar paratópico, segundo Maingueneau
é:
A pertinência ao campo literário não é, portanto, a ausência de qualquer lugar,
mas antes uma negociação difícil entre o lugar e o não-lugar, uma localização
parasitária, que vive da própria impossibilidade de se estabilizar. Essa
localidade paradoxal, vamos chamá-la de paratopia. (MAINGUENEAU, 1995,
p.28).

Esse termo também se aplica aos artistas em geral, pois a arte não possui um lugar
de fato na sociedade e, sem isso, não existem entidades que possam geri-la, como ocorre
em corporações de arquitetos, advogados. Observando a definição desse termo, a
compreensão da distinção do cantor em sua própria paratopia fica notável.

O ethos e a cenografia:
O estudo do ethos vem desde Aristóteles, quando se propôs o estudo de um ethé
retórico. Contudo, é com as pesquisas de Maingueneau que vemos uma nova abordagem
do ethos. Segundo ele, esse se define da seguinte forma:
O que o orador pretende ser, dá a entender e mostrar, não diz que é simples e
honesto, mostra-o na sua maneira de exprimir. O ethos está, dessa maneira,
vinculado ao exercício da palavra, ao papel que corresponde a seu discurso, e
não ao indivíduo "real", apreendido independentemente de seu desempenho
oratório: é portanto o sujeito de enunciação enquanto está enunciando que está
em jogo aqui. (MAINGUENEAU, 1995, p.138).

O autor francês procura estudar o ethos na enunciação, pois para ele o texto está
sempre relacionado a uma origem enunciativa. Nas canções escolhidas dos álbuns “Nó
na Orelha” (2011) e “Convoque seu Buda” (2014), a presença de um ethos questionador
sobre as condições na periferia, sobre a presença de drogas na sociedade e sobre a
ineficiência do governo para com uma camada social menos abastada é mostrado e, além
de se expressar como alguém que está inserido no meio periférico — a utilização de
gírias características desse meio é marcante — ele se revela como um conhecedor de
outras culturas e expressões presentes em outras camadas sociais, apresentando assim as
diversas formações discursivas por trás das canções. Esse conceito é mostrado na
Análise do Discurso conforme Fernanda Mussalim (2000, p.124): "Assim, o texto não é
um ou outro discurso, mas é a relação entre eles". Portanto, o ethos presumido para essa
cena genérica, o gênero da obra, que nesse caso seria o rap, é desfeito.
Cada uma dessas canções apresenta uma cenografia, definida assim por
Maingueneau:
A situação dentro da qual a obra se enuncia não é um contexto pré-estabelecido
e fixo: encontra-se tanto a montante da obra quanto a jusante, pois deve ser
validada pelo próprio enunciado que permite exibir. O que o texto diz
pressupõe um cenário de palavra determinada que ele deve validar através de
sua enunciação. (MAINGUENEAU, 1995, p.122).

A cenografia em “Cartão de visita” (2014) é variada, vai da apresentação de um
lugar requintado até a uma sociedade imersa em injustiças sociais. Em “Bogotá” (2011),
o cenário muda para o transporte de drogas. Já em “Convoque seu Buda” (2014) a

cenografia apresentada é de uma população carente à mercê de forças maiores, como a
polícia e os traficantes. Por fim, a cenografia mostrada em “Duas de Cinco” (2014) referese a mais de uma camada social envolvida com as drogas. Nesse cenário é apresentada
uma cena validada, que, segundo Maingueneau (1995) é uma cena já consolidada no
imaginário da sociedade.

Análises
Cartão de visita:
A canção suscita, além da sua cena genérica de canção de rap, outra de cartão de
visitas, indicado pelo título homônimo. No decorrer da letra essa cena vai sendo validada,
pois o texto constitui-se em sua parte inicial pela indicação de serviços e produtos
oferecidos por um buffet. Podemos verificar as propagandas feitas, por exemplo, nos
versos: “Temos de galão Dom Pérignon” e “Elegância no trato é o bolo da cereja”.
Uma das cenografias do texto é a de um cartão de visitas de um Buffet como
indicado no verso “Esse é meu cartão, trabalho no Buffet”. Para além disso, esse
estabelecimento é caracterizado com fino, de alto padrão econômico. A elitização desse
ambiente pode ser recuperada através das citações dos serviços oferecidos, entre eles
produtos de marcas mundialmente conhecidas por serem luxuosas, tais quais “Algodão
fio 600”, “Louboutin sapatos”, “Terno Armani”, “Temos de galão Dom Pérignon”,
“Guardanapos gold”. Ademais, essa cenografia é estendida para além desse
estabelecimento caracterizando uma parte da sociedade, por exemplo, pela referência uma
blogger especializada em moda no verso “Thássia tem um blog de fina estirpe”, como
também pela sugestão da pressão social em relação a padrões elevados “O sistema exige
perfil de tv”.
Além disso, é estabelecida no decorrer da canção uma cenografia de uma
sociedade regada de futilidades e injustiças sociais. São expostas no texto situações que
ilustram como a busca por um status elevado muitas vezes se utiliza de gestos torpes
como o desperdício indicado nos versos “Veuve Clicquot pra lavar suas mãos” e “E pra
seu cachorro de estimação/ Garantimos um potinho com pouco de Chandon” onde
bebidas importadas são destinadas a usos desnecessários a fim de esbanjar luxo. Além
disso, há a tentativa de negar a pobreza das outras camadas sociais pelos frequentadores

do Buffet, como sintetiza o verso “Acha que tá bom, né não, nem te afeta” que está logo
após as denúncias feitas pelo enunciador.
O ethos da canção compõe-se de duas maneiras, a primeira como inserido no meio
social representado pelo Buffet onde trabalha. Como tal esse funcionário mostra-se
conhecedor de produtos luxuosos e importados como os citados acima e “incenso de mira
francesa”. O nome do estabelecimento estar em francês, “La Maison”, indica uma
tentativa europeização do Ethos. Além do requinte, há a apresentação do enunciador
como uma pessoa culta, que possui conhecimento de filósofos como Sartre e Nietzsche.
A segunda constituição do ethos da canção se dá como alguém que faz denúncias
sociais, que são apresentas tanto através da exposição da futilidade dos frequentadores do
Buffet, quanto pelo contraste com outras realidades. Depois da apresentação dos serviços
oferecidos, o enunciador da canção indica que a “alta sociedade” prefere ignorar a
pobreza e os problemas das outras camadas, acreditando que elas não os afetam. Pode-se
inferir essa crítica, nesses versos: “Acha que tá mamão, tá bom, tá uma festa / Menino no
farol cê humilha e detesta / Acha que tá bom, né não, nem te afeta / Parcela no cartão essa
gente indigesta”, em que é dito que a “gente indigesta”, pessoas periféricas, pode deixar
de ser um problema através do dinheiro, “parcela no cartão”.
A denúncia feita pelo enunciador continua pela indicação dos problemas
econômicos que afetam camadas menos favorecidas como nos versos: “FGV me ajude
nessa prece / O salário mínimo com base no DIEESE”. Além disso, a “culpa” desses
problemas é transferida para o governo e o sistema, o que pode ser inferido, por exemplo,
nos versos, “O governo estimula e o consumo acontece / Mamãe de todo mal a ignorância
só cresce” e “O opressor é omisso e o sistema é cupim”.
Nessa canção, o ethos se constrói tendo por bases influências tipicamente ligadas
ao ambiente de periferia, o que é pressuposto pela cena genérica do rap, que entram em
contraste com noções culturais associadas à elite socioeconômica. Referências a ícones
culturais latentes às camadas sociais periféricas, “Mc Lon” (cantor de funk ostentação),
são postas lado a lado com influenciadores de prestígio na elite, “Thássia” (blogger de
moda). As formações discursivas ligadas à periferia são explicitadas em referências
como: “salário mínimo”, “rolezins” (termo popularizado por jovens da periferia para seus
passeios), “cotas”, “padê” (ritual ligado às religiões de matriz africana) Além disso, essa

inserção social pode ser percebida no discurso através de construções frasais típicas desse
meio, como, por exemplo, “Mc Lon tá portanto o vip”. Enquanto que influências de
formações discursivas ligadas às elites expressam- se sobre o ethos através da menção a
marcas importadas (Dom Pérignon, Armani, Chandon), filósofos (Sartre e Nietzsche) e
empresas e órgãos governamentais (FGV, DIEESE), como em uma tentativa de dar “um
clima cult” para o ethos.

Bogotá:
A canção “Bogotá” (2011) em seus versos iniciais, “Fique atento, irmão./ Fique
atento, quando uma pessoa lhe oferece um caminho mais curto/ Quando uma pessoa lhe
oferece um caminho mais curto, fique atento”, evoca a cena genérica do rap, pois traz
expressões associadas ao seu ambiente de circulação, como “irmão” e uma temática
comum a ela, conselhos sobre os perigos da vida.
Sustentando seu refrão em um convite, “Vamos embora para Bogotá” a canção
constrói uma cenografia relacionada a uma possível viagem. O motivo da viagem
indicado nos versos que seguem ao convite, “Muambar, muambei”, é praticar o
contrabando de produtos entre Bogotá e o Brasil, um tipo de atividade que normalmente
relaciona-se com o âmbito social o qual a cena genérica do rap pressupõe. Essa relação
com a periferia é reforçada pela cidade para qual o enunciador pretende ir, Bogotá é a
capital da Colômbia, país mundialmente ligado a imagem do tráfico de drogas, o que
ajuda a construir uma cenografia de marginalização, tipicamente relacionada ao rap.
Os versos, “Desde pequeno sabe o que é isso:/No fio da navalha brincar no
precipício/A vida e a morte, escolha o seu troféu”, contribuem para a construção de uma
cenografia de perigo. E o fato de o enunciador ambientar tanto a si próprio quanto ao
coenuciador nesse ambiente de risco de morte desde a infância realça topografia de favela.
É, também, por meio de menções topográficas que o ethos constrói-se de forma a
fugir do estereótipo pressuposto pela cenografia e pela cena genérica, pois apesar de ser
um contrabandista, possivelmente de drogas, e estar acostumado a ambientes hostis, o
enunciador expressa suas esperanças de boa- venturança nos versos, “Vai ser melhor do
que em Pasárgada/ Agradar até o rei”, fazendo uma referência ao poema de Manuel
Bandeira, “Vou-me embora pra Pasárgada”. Expressar uma formação discursiva leitora

de clássicos da literatura quebra a expectativa posta sobre a realidade social do
enunciador, sem excluir certos estereótipos formados acerca dela.

Convoque seu Buda:
Logo no começo da letra, o enunciador dessa canção dá uma ordem ao seu
coenunciador, “Convoque seu Buda!”. Com isso, já podemos formar uma imagem desse
coenunciador, que, provavelmente, estará em uma situação perigosa, já que necessitará
da ajuda de uma divindade. Nessa canção, a cenografia formada é de uma população
periférica que vive sobre pressão quando há invasão da polícia para tentar deter o tráfico
que lá existe e que mesmo acontecendo uma ação para ajudar a população, é ela que mais
sofre opressão, tanto nas mãos da polícia — "Como assim bala perdida? O corpo caiu no
chão!" — quanto pelos criminosos que comandam o lugar — "O anjo do mal alicia o
menininho” — Nessa canção, o enunciador utiliza referências de várias culturas,
exemplificado já no título da canção e em alguns trechos dela, como "Ninjutsu, Oxalá,
capoeira, jiu jitsu/ Shiva, Ganesh, Zé Pilin dai equilíbrio/ Ao trabalhador que corre atrás
do pão É humilhação demais que não cabe nesse refrão". Nesse trecho, há uma mescla de
termos de diversas culturas com o objetivo de descrever as dificuldades do dia a dia do
trabalhador brasileiro. Ao recorrer a esse artifício, o enunciador não tira a identidade de
nenhumas dessas expressões, pelo contrário, ele consegue inserir isso no cotidiano de um
brasileiro periférico e, para quem conhece essa rotina, o entendimento fica fácil, e essa
diversidade, sob a nossa visão, consegue enriquecer ainda mais cada cultura, o que
converge com a ideia de dialogismo abordada no texto A entonação no dialogismo
Bakhtiniano de Véronique Tablet, presente no livro de Beth Brait Bakhtin, dialogismo e
construção do sentido (1992, p.79), segundo a qual " É só através os olhos de uma outra
cultura que uma cultura estrangeira se revela de maneira mais completa e profunda".
Nesse gênero musical, pode haver intertextualidade nas canções, quase sempre
relacionadas a personalidades negras, já que o rap deriva das culturas americana e
africana. Em “Convoque seu Buda” (2014) o cantor atende a esses requisitos na sua cena
genérica quando se refere a algumas entidades africanas, mas o que o difere dos demais
"rappers" é esse dialogismo que ele realiza entre diversas culturas, colocando o cantor em
um não-lugar dentro da própria paratopia do artista.

Quando falamos desse estilo musical, já formamos um ethos pré- discursivo, no
qual o enunciador irá falar das mazelas que afetam a sociedade, sobretudo a classe menos
favorecida e a sua forma de falar também é pressuposta, pois esperamos bastantes gírias
em seu linguajar, já que ele, além de estar inserido nessa realidade, comunica-se com uma
camada social habituada a esse tipo de fala. Nessa canção o ethos discursivo é
confirmado, pois o enunciador trata de um problema que assola a classe periférica,
demonstrando, assim, um ethos crítico que aponta a forma frágil em que os habitantes da
periferia vivem. Apesar de utilizar gírias pertencentes à comunidades, o enunciador
quebra com a expectativa do locutor, pois esse espera um linguajar mais informal, mas
ele insere elementos considerados mais eruditos nessa canção, por exemplo, fazendo
referência a deuses de culturas orientais para criar uma cena do dia a dia na favela.

Duas de cinco:
Nessa canção, o enunciador, logo no primeiro verso, insere sua cenografia, que é
o universo do tráfico de drogas, ao citar “Compro uma pistola do vapor”. O vapor, nesse
caso, é uma gíria usada para designar traficante, geralmente menor de idade. O cenário é
mostrado com referências periféricas, por meio de gírias, como nessa passagem:
“Maisena com pó de vidro”. Além disso, o enunciador utiliza recursos linguísticos de
outros grupos sociais para conseguir transmitir sua mensagem. Como nessa passagem “A
morte faz um jazz”, que se refere a um estilo musical de origem norte-americana.
A canção transporta o ouvinte para um cenário decadente onde pessoas estão
expostas às drogas, tanto lícitas quanto ilícitas. O envolvimento do jovem nessa esfera,
acarreta diversos problemas, como a evasão escolar, visto nesse trecho: “Que no meio do
caminho Da educação havia uma pedra”. A palavra pedra é a representação de um
empecilho que aparece no meio do caminho da educação. Nesse contexto, ela pode estar
fazendo referência ao crack. Além disso, o enunciador tenta quebrar uma cena validada,
na qual, apenas o jovem negro e periférico se envolve com as drogas, exemplificado nesse
trecho: “Ele não é preto velho Mas no bolso leva um cachimbo”.
Ademais, o ethos crítico do enunciador, nesse fragmento: “Comerciais de TV
Glamour pra alcoolismo”, censura a mídia ao valorizar o álcool, que também é
considerado uma droga e afeta a vida de uma parcela da população. Ao fazer essa crítica,

ele não se dirige apenas à mídia, mas ao governo que não tem uma política forte para
vetar essa midiatização que o álcool recebe.
Ao vermos que a canção consiste num rap, devemos nos colocar em uma cena
englobante na qual assumimos uma posição crítica em relação à sociedade, o que,
normalmente, ocorre em gêneros como esse. Contudo, precisamos de mais de uma cena
para especificar as atividades verbais em que estão envolvidos os sujeitos, já que eles não
são confrontados com os campos discursivos e sim com os gêneros de discurso, as cenas
genéricas.
A cena genérica (rap) pressupõe certas características, por exemplo, o
coenunciador é alguém que participa dessa realidade, que vai se identificar com os
problemas abordados pelo enunciador e que também vai entender o linguajar dele, que é
geralmente recheado de gírias. O ethos pressuposto para essa cena genérica é desfeito,
tanto o do enunciador como o do coenunciador, pois é esperada do primeiro uma
linguagem mais informal e popular, com referências a culturas que abrangem a periferia,
o que realmente acontece. Porém há a inserção de referências de outras culturas que não
essa, como a cultura “geek” e citações de filósofos e poetas, como na passagem em que
ele se refere a um conceito de Foucault. Esse último é considerado um conhecimento mais
elitizado e, dessa maneira, talvez não seja tão abordado nas periferias e é por isso que há
essa quebra na expectativa do ouvinte. Além disso, essas alusões demonstram a polifonia,
as várias vozes, presentes nessa canção.
Com isso, a primeira imagem que se tem do enunciador e do coenunciador é
desfeita, pois para entender a mensagem que o enunciador quer passar, o coenunciador
deve entender as referências citadas na canção . A utilização desse método — inserir
outras culturas para se referir a um problema considerado periférico — pode ter sido
utilizado pelo enunciador justamente para questionar esse preconceito de que as drogas
só afetam os jovens negros periféricos.

Conclusão
Percebendo a gradativa visibilidade que as canções de Criolo vêm recebendo
atualmente, nos intrigou o porquê desse cantor conseguir ultrapassar o público padrão do
rap e sua obra ser consumida por outros nichos culturais, o que talvez não ocorra com

outros rappers. Pretendemos com este trabalho analisar como nas canções de Criolo o
ethos construído vai além dos preconceitos e pressupostos advindos da cena genérica do
rap e das suas próprias cenografias. A partir das análises feitas, podemos averiguar que,
em suas canções, Criolo utiliza referências culturais que não se restringem às do ambiente
periférico que é suscitado pela sua cena genérica. Dessa forma o ethos de suas canções
apresenta diversas formações discursivas, que podemos considerar “cultas”, recuperadas
pelas menções a filósofos, escritores e outros artistas que circulam normalmente em
camadas mais abastadas, além das feitas a produtos importados e a ambientes destinados
a população rica.
É importante relembrar que apesar de os ethé das canções de Criolo muitas vezes
apresentarem-se ligadas a elites culturais, isto não ocorre com o abandono das formações
discursivas típicas do rap e da periferia. Através das cenografias que ambientam o ethos
na periferia, as canções colocam em conflito as FDs, como ocorre na nossa sociedade.
A inserção do ethos no âmbito cultural de elite é usada não como uma rendição a
padrões sociais excludentes, mas com uma apropriação cultural que chama atenção para
a realidade socioeconômica das periferias em contraste com as camadas ricas da nossa
sociedade. Dessa forma, essa construção funciona como uma estratégia para aumentar o
alcance das críticas sociais, que fazem parte da cena genérica do rap, para fora do meio
de circulação pressuposto pelo rap.
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DUAS EDIÇÕES E UM LEITOR: CONSIDERAÇÕES
SOBRE A LEITURA CONCOMITANTE DE DUAS
EDIÇÕES DE “S.”, OBRA DE J.J. ABRAMS E DOUG
DORST
Vitória Ferreira Doretto
(UFSCar/CAPES1)
vitoriaferreirad23@gmail.com
Resumo:
Realizar a leitura de um livro geralmente envolve o movimento das mãos e dos olhos sobre uma
página – sempre de forma linear. Propõe-se aqui iniciar reflexões acerca da leitura simultânea
de duas edições de um mesmo livro (S.). Quais mudanças no comportamento essa leitura dupla
implica? S. é um livro que demanda, desde o princípio, uma série de comportamentos para que
seja possível acompanhar suas duas histórias (a do romance e a desenvolvida nas margens, por
dois “leitores” do romance). Por ser uma parte imprescindível para a realização de uma
pesquisa maior, as considerações aqui tecidas mantêm o caráter introdutório, de abertura e
pontapé inicial para questões que deverão ser melhor respondidas em momento futuro.
Palavras-chave: Práticas de Leitura; Análise Literária; Análise do Discurso.

Palavras iniciais
As práticas de leitura se modificam, transformam e se adequam conforme os
suportes e materiais que os textos ocupam. Do papiro (e, obviamente, antes dele) ao códex
do século IV, aos livros manuseados em nossa infância e às telas de computador, tablet,
e-reader e celular que fazem parte do cotidiano atual de qualquer indivíduo deste século,
as formas como nos relacionamos fisicamente com o escrito sofreram modificações e
adaptações. Este artigo não tem a pretensão de traçar um panorama histórico dos modos
de ler um códex, livro ou página. O que se pretende aqui é tecer alguns comentários dentro
de um recorte em particular do ato de ler. Pretende-se aqui iniciar uma reflexão sobre
como realizar a leitura da obra de J.J. Abrams e Doug Dorst, S., faz com que o leitor tenha
que movimentar seu corpo de formas específicas. Por constituir um tópico mais amplo de
uma pesquisa em curso, fala-se aqui, em especial, sobre a leitura concomitante de duas
edições (e, assim sendo, dois volumes) da obra.

1 O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior – Brasil (CAPES) – Código de financiamento 001.

Para falarmos sobre o modo de leitura da obra, no entanto, é preciso antes
comentar sobre este complexo objeto editorial. S. é o resultado da união do cineasta J.J.
Abrams com o romancista Doug Dorst, ele não é um livro como estamos acostumados a
encontrar, uma vez que é, na verdade, uma caixa que embala um exemplar de outro livro.
O outro livro em questão é O Navio de Teseu, último romance de um escritor misterioso
chamado V.M. Straka. Além deste autor misterioso, temos outras três pessoas envolvidas
no livro: F.X. Caldeira, a tradutora de Straka, responsável pelo prefácio e pelas dezenas
de notas de rodapé que permeiam o livro; Eric, um pesquisador do universo de Straka e
das controvérsias que cercam sua identidade e recém-expulso (ou melhor, apagado) da
pós-graduação da Pollard State University; e Jen, uma graduanda de literatura na mesma
universidade em que Eric continua a frequentar (ainda que expulso [e]) escondido.
Quando tiramos O Navio de Teseu da caixa de S., deixamos para trás a caixa e a lembrança
de Abrams e Dorst para nos concentrarmos no romance de Straka e Caldeira e nas
pesquisas, divagações e acontecimentos da vida de Eric e Jen que são compartilhados
pelas margens do romance.
Figura 1 – S.: Caixa, livro, anexos

Fonte: Fotografia da autora.

As conversas, comentários e descobertas não se restringem às margens do volume
de O Navio de Teseu, muito pelo contrário. O exemplar é recheado de papéis entre suas
páginas: são bilhetes, cartas, guardanapos com mapas desenhados, cartões-postais, cópias
de telegramas e artigos... todos eles se relacionando com o que é dito nas marginalia por
Eric e Jen e, ainda, com informações que devem ser encontradas do lado de fora da
história. Na internet – em perfis no Twitter, em blogs no Tumblr, em sites e rádios online.
Todos estes detalhes são o que alimenta o mundo criado e contribui para ampliar ainda
mais o borramento da linha entre ficção e realidade.
Temos então uma questão interessante de se lidar: como realizar a leitura de todo
esse material? Para não responder, mas propor algumas considerações sobre esta questão,
pensaremos em um momento distinto da leitura de S. como forma de entretenimento: a
leitura de duas edições da obra (a brasileira, publicada em 2015, e a americana publicada
em 2013) como etapa imprescindível para a realização de pesquisa que pretende, entre
outros pontos, se debruçar sobre as adequações inscricionais que a edição brasileira
precisou fazer para preservar o layout da edição original.

Reflexões leiturísticas – ou metodológicas de leitura
O Navio de Teseu (de agora em diante mencionado como ONDT) possui o formato
de um livro como qualquer outro, mas quando o manuseamos, não é apenas de ONDT
que é realizada a leitura. A leitura é, também, de S. com seus anexos, textos marginais e
externos. Entendemos, então, que S. é mais do que a caixa que abriga o exemplar de
ONDT, a reunião do romance, dos escritos de duas pessoas nas páginas do exemplar, dos
diversos papéis e (por que não?) dos demais documentos e informações espalhados pela
internet e apontados, principalmente, nas conversas nas marginalia. Sua leitura é baseada,
então, em dois suportes – o livro e a tela (não mencionaremos ou desenvolveremos mais
profundamente aqui, mas se considerássemos a leitura do e-book de S., teríamos outras
reflexões a desenvolver) – que implicam em formas de leitura distintas, uma vez que com
o livro tem-se a tendência de realizar a leitura de forma linear e o hipertexto e a
hiperleitura permitidos e produzidos pela leitura em tela “transformam as relações
possíveis entre as imagens, os sons e os textos associados de maneira não linear, mediante
conexões eletrônicas, assim como as ligações realizadas entre os textos fluídos em seus
contornos e em número virtualmente ilimitado” (CHARTIER, 2002, p. 108-109).
Pressupomos, então, que para realizar a leitura da obra é necessário ter controle
sobre todos os anexos – que possuem lugares específicos ao longo das páginas e se
perdidos fazem diferença nos detalhes da narrativa de Eric e Jen (os conversadores das
marginalia) –, conseguir movimentar as páginas com cuidado e ter acesso à internet para
realizar a leitura dos demais “anexos” desanexados indicados. Dentro do contexto de
leitura para uma pesquisa em andamento, para a realização da leitura das duas edições foi
necessário tomar uma série de decisões para que o trabalho fosse produtivo e em tempo
hábil. A primeira dessas decisões foi a de, num primeiro momento, fixar as atenções da
análise apenas para as páginas dos códices, deixando em espera as análises e comparações
dos anexos e desanexos – por conhecermos a trama e para melhor analisar as semelhanças
e diferenças página a página. A segunda decisão, que vai de encontro ao objetivo da
pesquisa em curso, foi concentrar a leitura das marginalia nas páginas e não no romance
de ONDT, uma vez que “as marginalia traduzem uma apropriação pela escrita do livro
lido” (CHARTIER, 2002, p. 96, grifo do autor) e é exatamente isto que Eric e Jen fazem

uma e outra vez ao longo dos ir e vir nas páginas do exemplar que são necessários [e
pressupostos de ocorrer] para acompanhar suas conversas.
Com as decisões tomadas, colocamo-nos como um leitor dotado de táticas e
estratégias tal como as propostas por Michel De Certeau (1998) e obtivemos uma
“configuração” espacial para iniciar uma leitura simultânea.

Figura 2 – Duas edições de S., americana à esquerda e brasileira à direita

Fonte: fotografia da autora.

O posicionamento dos dois livros lado a lado, tal qual como mostrado na Figura
2, não é aleatório. Pelo contrário. Outras decisões precisaram ser feitas, como a escolha
por qual edição ficaria “em cima da outra”, trocando em miúdos, em qual idioma seria
feita a leitura principal – no caso da pesquisa aqui mencionada, iniciou-se a leitura com a
edição brasileira, mas em um momento posterior a ordem foi invertida, fazendo com que
as páginas da edição em inglês fossem lidas primeiro; essa decisão se deu por termos
conhecimento prévio da narrativa contida tanto no romance quanto nas marginalia pela
leitura da edição brasileira em momento anterior.
Outra preocupação foi a localização da leitura. Em um espaço pequeno não era
possível realizar uma leitura comparativa simultânea entre dois exemplares complexos
como S., dessa forma, seu “arranjo” foi pensado levando-se em conta o posicionamento
do leitor em uma mesa – pois a leitura de dois exemplares ao mesmo tempo requer espaço
suficiente para que os dois sejam repousados em superfície plana e que gere um certo
conforto para quem pretender ler por longos períodos – e de acordo com a página que
será lida, o que significa que ao se tencionar ler o verso de uma página é necessário que
os dois volumes fiquem como mostrado na figura anterior e, ao se intentar ler a parte da
frente de uma página, a organização dos dois volumes deve ser modificada para ficar, no
mínimo, como mostrado na Figura 3 a seguir, ou seja, com a capa de um dos volumes
(neste caso, da edição americana) embaixo do outro volume (neste caso, da edição
brasileira).
Figura 3 – Duas edições de S., a brasileira à esquerda e a americana à direita

Fonte: Fotografia da autora.

Essas constantes mudanças de posicionamento dos volumes fazem com que o
corpo do leitor passe a fazer parte de forma expressiva na experiência de leitura – aqui
também compreendida como um espaço onde “o sentido plural, móbil, instável é reunido,
em que o texto, seja ela qual for, adquire sua significação” (CHARTIER, 2002, p. 102).
O leitor precisa colocar seu corpo “em jogo” para trocar de lugar uma, duas, três, quatro...
centenas de vezes os dois exemplares; precisa lidar com os anexos caindo das páginas;
precisa posicionar os anexos conforme a página a ser lida; precisa movimentar não apenas
as mãos, mas os braços e todo o seu tronco; precisa levantar e esticar as pernas (e acaba
por passar alguns minutos lendo de pé); precisa tombar sua cabeça pois seus olhos
percorrem a página não apenas linearmente, mas de acordo com as setas e indicações que
são feitas pela margem, nada é, necessariamente linear... todos os membros de seu corpo
se envolvem nesta empreitada. Vale comentar por alto que lidar com os dois volumes,
além de colocar o corpo em movimento, faz despertar questões culturais de sentido das
palavras ao comparar as edições – mas este é um tema que deve ser abordado
profundamente em momento oportuno.

A partir das movimentações corporais e da leitura observou-se a necessidade de
criação de legendas para marcação de páginas através de post-its [de papel] e tags [de
plástico] coloridas (que podem ser verificadas nas Imagens 2 e 3 deste texto reflexivo) –
e percebeu-se, posteriormente, que haveria de se fazer uma escolha sobre qual exemplar
seria marcado – e uma série de outras decisões surgiram. Percebemos, então, que a leitura
impõe táticas, estratégias e hábitos – como ler melhor, mais rápido, em qual lado da mesa
é mais confortável, em qual posição o corpo fica melhor disposto, etc. Por ser uma
pesquisa em andamento, nos importa, agora, além de dar continuidade às observações
decorrentes da leitura – e tentar responder os questionamentos que ficam das observações
iniciais –, analisar outros aspectos das marginalia.
Consideramos o livro como uma unidade textual dotada de uma identidade própria
(CHARTIER, 2002), por isso nos interessa compreender como duas edições de um
mesmo livro possuem identidades próprias e ao mesmo tempo preservam características
específicas de cada uma. Esta inquietação é alimentada e, ao mesmo tempo, sanada, entre
outros fatores (como as condições de produção de cada edição e as expectativas de venda
em cada país), pela leitura simultânea – que é sempre bom frisar – dos dois exemplares
que, como temos observado, suscita uma série de outras questões, ainda em processo de
delineamento final e de descobrimento de suas respostas.

Considerações, ainda que não finais
A proposta deste texto residiu na abertura de uma reflexão acerca de como a leitura
dos dois volumes de S. faz com que o corpo do leitor seja posto em movimento de forma
metódica e sistemática. Em breves parágrafos tentamos explicitar como o processo de
leitura dos dois exemplares se deu (e se dá), contando sintética e meticulosamente as
etapas de decisão e leitura.
Sabemos que a leitura “se tornou, no decorrer dos séculos, uma prática silenciosa
e solitária, destruindo cada vez mais as participações ao redor do escrito [...]”
(CHARTIER, 2002, p. 121), porque a fazemos de forma individual e distante de outras
pessoas, mas percebemos também que no caso da leitura dos dois volumes de S. a situação
não é tão silenciosa, nem desprovida de participações ao redor do escrito, pois, seja feita
numa mesa de biblioteca, seja feita numa mesa dentro de casa, as pessoas que passam ao

redor sentem curiosidade para entender o que o leitor está fazendo e consequentemente
haverá socialização.
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