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Apresentação

Se observarmos os trabalhos que se desenvolvem atualmente em
torno do que chamamos de “estudos do discurso”, podemos perceber
que é na variedade de objetos e na recorrência de algumas questões teóricas fundadoras que podemos encontrar seus denominadores comuns.
Do ponto de vista dos objetos de análise, percebemos um interesse de
pesquisa que há muito ultrapassou o domínio literário e que tende,
cada vez mais, a conquistar o domínio da Mídia e das interações e
espaços sociais. Em relação às questões que balizam o fazer do analista
de textos e discursos, independentemente de qual seja sua corrente
teórico-metodológica, podemos encontrar, além da abordagem estratégica das questões clássicas que envolvem quem, para quem e como se
fala no discurso, uma preferência crescente por temas como: as relações
entre texto e suporte; as implicações da emoção na argumentação e na
lógica da ação; os modos de apropriação do discurso do outro; o problema da presença do sujeito no discurso etc. Os trabalhos que foram
aqui reunidos apontam justamente para essa preferência teórica e se
dividem e se organizam sob duas grandes correntes teóricas: a Análise
do Discurso de linha francesa e a Teoria Semiótica de A. J. Greimas e
seus colaboradores.
A primeira seção de trabalhos, que tem como base a perspectiva
discursiva francesa, reúne quatro artigos que apontam para a interdisciplinaridade – intrínseca às próprias bases da teoria – e que mostram
claramente uma reflexão sobre a natureza da linguagem e as suas diversas
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configurações, e uma reflexão sobre a natureza do discurso produzido
pelos sujeitos e a sua própria constituição/condição de autores.
O artigo de Dominique Maingueneau, pensando justamente na
forma de uma segmentação para a apreensão dos discursos e nas características dos objetos em que os discursos se inscrevem, apresenta em
seu texto, inicialmente, as propriedades principais do que ele chama de
“aforização” e “sobreasseveração”, noções que se distinguem, basicamente, porque a primeira confere um estatuto pragmático específico a um
enunciado desprovido de contexto enquanto a segunda põe em evidência
uma sequência sobre um fundo textual. Maingueneau introduz a noção
de “enquadramento interpretativo” para melhor levar em consideração
a diversidade das aforizações e sobreasseverações que são destacadas dos
textos, terminando por descrever uma prática escolar de construção de
aforizações ligada à “configuração humanista”, prática que prevaleceu na
cultura europeia entre o século XVI e o começo do século XX.
O artigo de Maria Regina Momesso, “Práticas discursivas de
leitura e de escrita aforísticas no twitter: uma forma de construção do
sujeito contemporâneo” retoma e repropõe o conceito de aforização de
Maingueneau sob uma nova perspectiva, a da leitura, diante de uma
nova tecnologia de comunicação e escrita, o microblog. Nesse trabalho,
a autora, ao tratar especificamente do twitter e de seus perfis falsos (chamados de fakes) criados pelos jovens usuários, mostra como tais perfis
colocam em xeque a noção de autoria já que, na verdade, apenas simulam
as identidades de escritores do cânone literário valendo-se de fórmulas
discursivas – enunciações aforizantes – que, depois de destacadas em
seus twitters, regem, de certo modo, a própria leitura de seus seguidores.
Considerando-se que não é tarefa simples explicar as causas da
deflagração do humor, Ana Cristina Carmelino, em “Efeito de sentido
humorístico e processo evenemencial”, busca compreender as técnicas
mais comuns responsáveis por gerar a comicidade nos gêneros discursivos da revista humorística americana MAD. Após analisar as edições
impressas de 2010, publicadas no Brasil, a autora chega à conclusão, com
base principalmente nas contribuições teóricas de Patrick Charaudeau
–10–

e Michel Foucault, de que o humor nesse periódico depende da relação
que se estabelece entre linguagem e acontecimento.
O trabalho de Glória Maria Palma, “O lugar social e as condições
de produção do sujeito autor: Machado de Assis e Carolina Maria de
Jesus”, partindo de reflexões sobre a teoria das vozes discursivas e o conceito de dialogismo de Mikhail M. Bakhtin e de contribuições de Michel
Foucault sobre as condições da produção discursiva, busca lançar luz
sobre a constituição discursiva dos autores Machado de Assis e Carolina
Maria de Jesus, ambos descendentes de escravos, em relação ao lugar
social que ocuparam na sociedade brasileira e ao estatuto da literatura
que produziram.
Os artigos reunidos em torno da Semiótica de origem greimasiana
também trazem a pluralidade como marca da unidade. As diferentes
linguagens (do audiovisual ao verbal) e os distintos discursos aqui
estudados (da cultura de massa à literatura) não apenas confirmam o
alcance teórico da teoria, mas evidenciam, principalmente, o ponto de
vista do semioticista diante dos objetos de análise, já que para a semiótica,
todo conjunto significante que se possa subter à análise torna-se uma
semiótica-objeto que se deve analisar segundo seus princípios internos de
construção. Eis aqui reunidos, portanto, seis estudos sobre os discursos
manifestados no desenho animado e na telenovela, no conto, em cartas
e no haikai, e em depoimentos de migrantes.
O primeiro artigo, “Mocinhos e bandidos reconfigurados: formas
de vida em desenhos animados”, de Naiá Sadi Câmara, partindo do
conceito de forma de vida, aplica-o na análise de textos do gênero “desenho animado” a fim de verificar que valores sociais neles se manifestam.
A autora parte da hipótese de que os heróis dos textos são sujeitos que
representam valores por meio dos quais a sociedade se constitui e conclui
que os desenhos animados, voltados para o público infantil, ora reiteram,
modalizados pelo dever, os valores impostos por formas de vida estereotipadas, ora configuram, modalizados pelo querer, novas formas de vida.
Tendo também como objeto um texto audiovisual, o artigo de

Loredana Límoli e Ana Paula Ferreira de Mendonça apresenta-se como
uma proposta de leitura semiótica de uma cena de telenovela. Tomando
como córpus os diálogos travados pelas personagens que compõem um
dos principais núcleos cômicos da novela Belíssima, da Rede Globo, a
análise das autoras parte do plano verbovisual para uma segmentação
narrativa e discursiva, enfatizando os percursos figurativos, as isotopias
e a constituição dos atores envolvidos na cena, Guida Guevara e Mary
Montilla, interpretadas respectivamente por Íris Bruzzi e Carmem Verônica, e Gigi (Pedro Paulo Rangel), personagem enigmático, apaixonado
por cinema. A novela, grande sucesso de público durante sua exibição,
apresenta aos telespectadores o luxo, a elegância e a disputa pelo poder
de uma grande empresa de lingerie, elementos constituintes do restrito
e glamoroso mundo das passarelas da moda, espaço central em que se
desenvolve o enredo da história.
Passando à literatura, Vera Lucia Rodella Abriata, no artigo “Estilos
de Vida em ‘O outro ou o Outro’, de João Guimarães Rosa”, analisa o
conto “O outro ou o Outro”, do livro Tutaméia. Tomando, principalmente, como fundamento teórico as noções de formas de vida e de estilos
de vida, na esteira de J. Fontanille, de A. J. Greimas, de E. Landowski,
a análise procura observar o modo como se manifesta, no texto rosiano,
o estado de nostalgia de um tempo mítico. Essa nostalgia é responsável
pela negação da segregação do Outro, inicialmente tomado como marginal, o cigano Prebixim, pelo Outro, sujeito de referência, o delegado
Diógenes. Tal nostalgia responde, por conseguinte, pela ruptura em
relação à imagem estereotipada do Outro, construída culturalmente,
evidenciando assim que a obra de Rosa, por meio do fazer estético, propõe um abalo nas formas semióticas estereotipadas, associadas a uma
ética preestabelecida.
Matheus Nogueira Schwartzmann analisa, a partir principalmente
das contribuições de A. J. Greimas e J. Fontanille, uma forma de vida
manifestada ao longo da correspondência de Mário de Sá-Carneiro a Fernando Pessoa, a qual nomeia de “forma de vida da feminilidade”. A forma de vida, que seria então a recorrência de uma identidade persistente,

que advém de diversas e reiteradas manifestações figurativas e temáticas,
narrativas e passionais, tomada como estilo de vida ou como filosofia de
vida, permanece no “ser” do sujeito e, segundo a análise do autor, explicita um eixo isotópico de feminilidade pelo qual se pode acompanhar o
desenrolar da própria existência do sujeito dito Sá-Carneiro.
O artigo de Jean Cristtus Portela, intitulado “Semiótica do haikai”,
também voltado para o estudo do fato literário, mais especificamente do
haikai clássico japonês, propõe um modo de ler semioticamente o haikai
do século XVII que ultrapassa a pura análise imanente. A leitura que
propõe da tradição do haikai explora o papel que o haikai desempenhou
na criação de outras formas fixas da poesia japonesa, as coerções que são
próprias à língua japonesa e ao estilo de composição do haikai clássico,
e se centra na análise de figuras de difícil leitura na tradição do haikai,
como o sapo (kawazu) mencionado em um poema de Matsuo Bashô. A
saída para o impasse na leitura de figuras que aparecem como conectores
de isotopia cifrados é o recurso sistemático aos universos socioletal e idioletal que estão pressupostos no fazer do sujeito enunciador, que realiza as
potencialidades do sistema sociocultural e estilístico que é o seu.
Por fim, no artigo “Relatos de uma saga: Pioneiros de Tangará da
Serra-MT”, Tieko Yamaguchi Miyazaki e Walnice Aparecida Matos Vilalva, partindo dos postulados da semiótica narratológica de matriz proppiana,
tomam como objeto de análise um córpus constituído de depoimentos de
pessoas e famílias que migraram para o oeste brasileiro, no estado de Mato
Grosso, e lá fundaram a cidade de Tangará da Serra. Nesses textos, sob as
demais camadas significativas textuais, em que as marcas de individualidade se fazem mais fortes e relevantes, as autoras buscam apreender, à maneira
de Propp, uma invariante que sustenta dorsalmente as narrativas, lançando
a hipótese de que, nessa invariante, situa-se a espinha que se mantém inalterável como elemento de definição de uma saga coletiva.
Esperamos que a diversidade dos objetos estudados e das questões
tratadas pelos vieses teóricos que aqui estão em causa, a saber, a Análise do Discurso francesa e a Semiótica greimasiana, revelem ao leitor
desta coletânea o vigor dos estudos discursivos contemporâneos que, ao

interrogarem a esfinge da linguagem, aumentam nosso conhecimento
sobre os discursos que sustêm e ao mesmo tempo advêm da nossa forma
de ser no mundo, que parece não ser outra senão nossa forma de ser na
linguagem.
Maria Regina Momesso
Matheus Nogueira Schwartzmann
Vera Lucia Rodella Abriata
Fernando Aparecido Ferreira

Aforização,
enquadramento interpretativo e
configuração humanista
Dominique Maingueneau (Paris-XII)1

1. A AFORIZAÇÃO1
Sobreasseveração e aforização
O que chamo neste artigo de “aforização” não deve ser confundido
com a “sobreasseveração” (MAINGUENEAU, 2006a, 2006b). A sobreasseveração não é uma citação, mas uma modulação da enunciação
que formata um fragmento de texto como destacável, como candidato a
uma “destextualização”. É uma operação de realçamento do fragmento
em relação ao cotexto. Eis um exemplo retirado da imprensa escrita:
Achamos mesmo muitas vezes que ela [a Ma
temática] pertence ao passado, enquanto metade
dos matemáticos que se impuseram no decorrer
da História estão [...] vivos e em exercício. Ou seja,
a idade de ouro da Matemática é hoje (20 minutes,
18/10/2004, p. 39).

Esse realçamento pode se realizar com a ajuda de marcadores diversos, que são acumuláveis: marcadores de ordem aspectual (generalização),
marcadores tipográficos (posição de destaque em uma unidade textual),
prosódicos (insistência), sintáticos (especialmente o recurso a construTradução de Adriane Ribeiro Andaló Tenuta, Jean Cristtus Portela e Matheus Nogueira Schwartz
mann. E-mail: maingueneau@u-pec.fr
1
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ções simétricas), semânticos (utilização de tropos: metáforas, paradoxos
etc.), lexicais (utilização de conectores de reformulação), poéticos (rimas)
etc. No exemplo citado anteriormente, a sobreasseveração é marcada
ao mesmo tempo pelo conector de reformulação (“Ou seja”), pela posição do enunciado no final do texto, pelo caráter paradoxal (“idade de
ouro”/“hoje”) e pela estrutura binária (“a idade de ouro da Matemática”/“é
hoje”). O caráter destacável desse enunciado é, aliás, confirmado pelo fato
de essa frase ter sido transformada em título pelo jornal.
Mas uma frase não tem necessidade de ser sobreasseverada, de
ser destacável, para ser destacada: muitas frases célebres que circulam
no âmbito da cultura não foram sobreasseveradas em seu texto fonte.
A sobreasseveração põe em evidência uma sequência sobre um fundo
textual, enquanto a aforização – ou mais precisamente, a enunciação
aforizante – confere um estatuto pragmático específico a um enunciado
desprovido de contexto.
A comparação entre as frases destacadas de textos e as “mesmas”
frases em seu contexto original mostra que na maior parte do tempo
o fragmento destacado sofre uma alteração quando é destacado. Essa
alteração é muitas vezes considerável.
Eis um exemplo de alteração particularmente “leve”, já que há
somente supressão de uma parte do enunciado original:
Hussein Chalayan: “Eu sou muito sexual”
[...] As pessoas pensam que, porque você intelectualiza seu trabalho, você não pode ser alguém com
um lado físico forte. Essas duas coisas não são antagônicas! Eu sou, eu sempre fui, alguém muito sexual
(Jalouse, n. 58, março de 2003, p. 159).

Mas podemos ir mais longe quanto à alteração. É o caso desta
aforização que é utilizada como título:
Alexandra Kazan: “Para permanecer nesse ramo,
é preciso ter garra”.
–16–
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Ora, o texto localizado abaixo do título é bem diferente do enunciado destacado:
As pessoas não se dão conta, elas têm a impressão de
que, quando somos conhecidos, já vencemos. Mas
é difícil permanecer. Psicologicamente, é preciso ter
garra. Às vezes, eu tenho, às vezes, não (Idem, p. 91).

Aqui o enunciado destacado não corresponde a nenhuma sobreasseveração: o enunciado é, na verdade, um movimento argumentativo
complexo dividido em quatro frases, com modulações do locutor, mas o
destacamento transforma essa passagem em uma única frase com valor
generalizante, uma espécie de sentença.
Para mim, essas alterações, essas divergências entre o enunciado
original e o enunciado destacado são sintomáticas do fato de que entre
uma aforização e um texto não há uma diferença de tamanho, mas de
regime enunciativo. O que evoca a ideia universalmente aceita de que
toda enunciação far-se-ia na órbita do texto e do gênero de discurso,
compreendido como dispositivo de comunicação sócio-historicamente
definido. A enunciação “textualizante” inscreve cada enunciado no horizonte global de um texto proveniente de um gênero de discurso, seja
ele monologal ou dialogal. Em contrapartida, a enunciação aforizante
não entra na lógica do gênero de discurso, quer se trate de frases que são
destacadas de todo texto “por natureza” (provérbios, emblemas, slogans
etc.) ou de frases que tenham sido destacadas de textos diversos.
Evidentemente, não existe nenhum enunciado que esteja fora de
um texto e, portanto, de um gênero de discurso. Uma frase destacada
como título, por exemplo, faz de certo modo parte da matéria de que ela
serve de título. Dizer que a enunciação aforizante não entra na lógica do
gênero de discurso, não é, portanto, dizer que ela é proferida “fora” de
qualquer gênero. Isso quer apenas dizer que é preciso tomar consciência
da pretensão ilocutória ligada à aforização, que é ser uma fala “ab-soluta”,
sem contexto, convocada em um texto que, ele mesmo, não é “ab-soluto”.
Assim, o essencial é a tensão que se estabelece entre uma aforização e
–17–
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o texto que a acolhe. Logo, há uma simetria entre os dois regimes de
enunciação, o aforizante e o textual, já que toda enunciação aforizante é
dominada por uma enunciação textualizante, e não vice-versa.

Desse modo, o que chamamos “falar” pode corresponder a dois
regimes distintos, que são também diferentes regimes de construção da
subjetividade enunciativa:
•

Todo gênero de discurso define duas posições correlativas (a
posição de produção e a de recepção) em interação e especificadas pelas coerções do gênero de discurso. Assim, na enunciação
textualizante, não estamos diante de sujeitos, mas de papéis. Na
enunciação aforizante, ao contrário, o enunciador fala a uma
espécie de “auditório universal” que não se reduz a um destinatário localmente especificado: a aforização institui uma cena de
fala em que não há interação entre dois protagonistas situados
sobre um mesmo plano. O locutor não é apreendido por tais
ou tais facetas, mas em sua plenitude imaginária. É o sujeito
em pessoa que se exprime. O “aforizador” – isto é, o enunciador de uma aforização – assume o éthos do locutor que ganha
uma dimensão outra, que cresce no contato com uma fonte
transcendental. Ele deve supostamente enunciar sua verdade,
que não participa de nenhuma negociação.

•

Um texto é uma rede de pensamentos articulados por meio
de coerções transfrásticas de diversas ordens: argumentação,
–18–
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narração, resposta a uma questão etc. Por meio da aforização,
trata-se, ao contrário, para o locutor, de retomar aquém ou além
a diversidade infinita das interações imediatas, dos gêneros de
discurso e textos. Ela pretende exprimir o pensamento de seu
locutor, aquém de todo jogo de linguagem: nem resposta, nem
argumentação, nem narração, mas pensamento, tese, proposição.
Assim, a enunciação textualizante resiste à apropriação pela memória. É preciso ser profissional para memorizar textos inteiros.

2. OS ENQUADRAMENTOS INTERPRETATIVOS
Como acabamos de ver, o aforizador mantém uma relação naturalmente assimétrica com um destinatário que não é um alocutário
comum, mas um “auditório”, uma comunidade imaginária consolidada
por valores. No entanto, ele deve, na verdade, ser interpretado por leitores
ou ouvintes, cuja atividade interpretativa é fortemente solicitada, já que
a aforização não tem por natureza outro contexto senão aquele do texto
em que se apresenta.
De fato, o problema se esboça de maneira diferente de acordo com
os tipos de aforização que estão em questão. Quando lidamos com
aforizações destacadas “por natureza”, como é o caso dos provérbios e
emblemas, a construção do sentido se efetua se apoiando sobre instruções
incorporadas à aforização. Elas definem um modelo que deve se aplicar a
um número indefinido de situações, a partir do momento em que essas
situações são categorizadas como provenientes desse modelo. O destinatário é então forçado a buscar na situação que partilha com o locutor
os elementos que supostamente teriam tornado possível a enunciação.
Por exemplo, o provérbio “Pai avarento, filho pródigo” poderá se aplicar
desde que o destinatário possa opor o comportamento de um pai ao
de um filho, ou de qualquer relação equivalente. Quanto ao emblema
“Fazer face”, ele é aplicável a todas as situações em que um indivíduo se
encontra diante de um perigo etc.
As aforizações destacadas de um texto não formam um conjunto
–19–
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homogêneo. Sua interpretação é condicionada por diversos “enquadramentos”: o destinatário deve atribuir de maneira privilegiada a
aforização a este ou aquele “enquadramento” para orientar e concluir
seu tratamento interpretativo. Esses enquadramentos são categorias
pragmáticas: a mesma aforização será tratada diferentemente conforme
o enquadramento ao qual a submetermos. Além disso, pode acontecer
de haver um enquadramento que, nesse caso, seja apenas dominante. O
problema que se apresenta, todavia, é saber o que orienta o destinatário
para este ou aquele enquadramento. Existem índices de diversas ordens
que interagem nessa questão. Alguns provêm do gênero e do tipo de
discurso: o jornalismo sério privilegia a dimensão informativa, a cobertura de celebridades atribui um amplo papel à expressão dos afetos, o
discurso religioso ou a literatura favorecem a pesquisa de significações
ocultas etc. Outros índices são mais estritamente linguísticos: salvo em
casos excepcionais, uma aforização fortemente carregada de tropos ou
enunciada em latim não terá um objetivo informativo. A identidade do
aforizador desempenha um papel importante: conforme a aforização é
atribuída a um sábio, um cantor, um filósofo etc., ela será relacionada a
um tipo de enquadramento.
Acumulando índices, podemos evidenciar contrastes bem precisos.
Comparemos, por exemplo, esta epígrafe de um livro de literatura:
“Na verdade, somos tão somente mendicantes”.
Lutero (R. Millet, l’Amour mendiant, Paris, POL,
p. 7).

E este título de uma matéria da editoria de economia:
“Queremos explorar centrais nucleares” (Título de
uma entrevista com Christophe de Margerie, dono
da empresa Total) (Les Échos, 09/02/2009, p. 13).

A primeira aforização é a epígrafe de uma obra literária, ela é ostensivamente metafórica e é atribuída a uma grande figura da história
do Cristianismo, Lutero. Ela se oferece à meditação do leitor. A segunda
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é um título jornalístico, cujo aforizador é um empresário que evoca a
estratégia de sua empresa; o leitor não deve ver nessa afirmação mais
do que uma informação unívoca que pode lhe ser útil em sua prática
profissional.

O enquadramento informativo
O enquadramento cujo tratamento é o menos complexo é o de
ordem informativa. Ele tem por objetivo fazer saber. Podemos ilustrá-lo
com o auxílio do exemplo anterior ou do exemplo a seguir, extraído de
um título de um jornal popular. Esta aforização é atribuída à Caroline,
que vende cosméticos de porta em porta:
“Com isso eu tiro uns 2 mil euros por mês”
(Le Parisien, 20/06/2009, p. 12)

Tal aforização só é realmente interpretável se o destinatário a destaca
sobre o fundo de um repertório de conhecimentos que são supostamente
partilhados em um dado momento. O marcador argumentativo “uns”
dá a entender que é uma soma importante (experimente comparar com
“nem 2 mil euros por mês”). Considerando os critérios de avaliação do
leitorado popular do jornal, o leitor modelo deve estar surpreso com o
fato de que um trabalho em aparência tão modesto possa render tanto.
Entretanto, não esgotamos a interpretação desse enunciado quando
demarcamos sua carga informativa, acentuada por sua orientação argumentativa. Realmente, se nos ativéssemos ao valor informativo, nada
distinguiria essa citação com uso de “eu” e com o uso do estilo direto de
um título do tipo impessoal, que seria assumido pelo jornal, por exemplo:
“Uma vendedora pode ganhar por volta de 2 mil
euros por mês”

Na verdade, a aforização atribuída à Caroline foi fabricada pela
alteração de uma frase da matéria que está na 3ª pessoa: “em maio, ela
ganhou 1985 euros”. A aforização em 1ª pessoa converteu o título em
–21–
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afirmação de uma convicção pessoal, fruto da experiência de uma mulher que é tomada por uma ambição que ela exprime diante do mundo.
A matéria indica, aliás, que ela “deveria em breve tornar-se gerente” e
acaba nesta citação: “hoje não estou mais em depressão, eu toco a vida
pra frente, é só alegria”. Vemos assim uma dimensão “testemunhal”
nessa aforização.

O enquadramento testemunhal
O enquadramento que chamamos testemunhal tende a reduzir
ou, ainda, a anular a dimensão informativa, em proveito da expressão
de uma convicção diante do mundo. Ele assume modalidades bem diversas: pode passar tanto por um apagamento enunciativo que podemos
classificar como sentencioso, quanto por um superinvestimento subjetivo
personalizante.
A modalidade “sentenciosa” está bem presente, por exemplo, neste
título dado a uma entrevista com um expert “especialista em questões
de meio ambiente”, autor de um livro intitulado Consumir com responsabilidade:
“O indivíduo não pode aceitar tudo” (Ouest France,
04/04/2009).

Percebemos a distância entre o alcance ilimitado da aforização e
o caráter limitado do domínio de que se trata (o comportamento dos
consumidores em matéria de compra de bens favoráveis ou não ao meio
ambiente). Para além do problema imediato, o aforizador mostra que
retoma os valores que devem unir a comunidade.
Já a modalidade “personalizante” está centrada na expressão direta
dos afetos do locutor e não na afirmação de normas coletivas. Todavia,
o destinatário é chamado a depreender as normas que são pertinentes
para justificar o superinvestimento subjetivo que mostra o enunciado.

–22–
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Consideremos, no jornalismo esportivo, o seguinte título de uma
entrevista com um campeão de boxe que anuncia o fim de sua carreira:
“Me quebraram” (L’Équipe, 8/9/2009, p. 7).

Esse enunciado tem uma carga informativa muito fraca. Ele permite, principalmente, que se coloque em primeiro plano a emoção do
sujeito. Tal aforização pressupõe pragmaticamente a existência de normas
que foram transgredidas e que a justificam. Nem sempre é fácil para o
destinatário reconstruir essas normas. Felizmente, a tarefa é frequentemente facilitada pelo cotexto. É assim que, em nosso exemplo, o artigo
associado explica que o campeão não abandona o boxe voluntariamente,
mas o faz porque os acontecimentos não ocorreram como deveriam ter
acontecido: “Tenho vergonha! Um país como a França que não é capaz
de preservar seus campeões!”; “Eu me perguntei: o que eu fiz de mal? Na
realidade, nada!”. O destinatário pode assim reconstruir as normas e os
valores que deveriam motivar o acontecimento enunciativo. O que se
poderia glosar assim: “Sendo dada a norma X, foi-lhe prescrito enunciar
a aforização ‘Me quebraram’”. Essa norma X é um enunciado generalizante com valor deôntico. Por exemplo, “Sendo dado que um grande
país deve manter seus campeões, então é legítimo dizer ‘Me quebraram’
se essa norma não for respeitada”.

Regime de atualidade e regime memorial
As aforizações de enquadramento “informativo” e “testemunhal”
circulam na mídia. Aqueles que estão conectados ao espaço midiático,
que “seguem a atualidade” têm a sua disposição o saber enciclopédico
requerido para interpretá-los convenientemente. As aforizações participam do que poderíamos chamar de um “regime de atualidade”, o que
significa dizer que são interpretáveis no interior do vasto interdiscurso
do “o que se diz”, capaz de alimentar as conversas rotineiras, os fóruns
na internet ou os debates televisivos em um dado momento.
A esse “regime de atualidade” pode-se opor um regime que podería
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mos chamar de “memorial”, em que a aforização é sustentada por uma
memória coletiva de longo prazo. As aforizações que se originam sob esse
regime são atribuídas a um autor identificado, inscrito em um Tesauro
de textos consagrado à transmissão. Esse regime memorial pode corresponder a dois grandes enquadramentos: o “histórico” e o “sapiencial”.
Apreendida por meio de um enquadramento “factual”, a aforização é indissociável de uma narrativa, ela é uma parte, o vestígio de um
acontecimento que é perpetuado como, ao mesmo tempo, singular e
exemplar. A frase endereçada por César a Brutus no momento de seu
assassinato, “Você também, meu filho?” (Tu quoque mi fili), deve ativar
no destinatário a lembrança desse episódio célebre como um todo. Essa
frase ascende ao estatuto de exemplum: é a frase daquele que se vê traído
e assassinado por aqueles que imaginava ser amado. Esse exemplum está
associado a uma iconografia completa que pode se apresentar, em função
das épocas, sobre os suportes mais variados: quadros, estampas, gravuras,
louças, xícaras, pôsteres, camisetas etc.
Diferentemente do enquadramento histórico, o enquadramento
“sapiencial” não inscreve a aforização em um acontecimento, mas a
apreende como ponto de vista de um sujeito. Esse enquadramento sapiencial pode se manifestar como enquadramento “moralista” ou como
enquadramento “hermenêutico”.
Por meio do enquadramento “moralista”, a aforização enuncia
julgamentos sobre a organização do mundo: os homens, as crianças, a
amizade, a ambição etc. que foram conservados. É o caso, por exemplo,
na França, de frases como “A quem vinga seu pai nada é impossível”
(Corneille) ou “Temos sempre necessidade de alguém menor que nós”
(La Fontaine).
Por meio do enquadramento “hermenêutico”, o destinatário deve
depreender um sentido oculto, uma “mensagem”, imagina-se, que toca a
própria identidade do intérprete. Como em toda situação hermenêutica,
o enunciado restringe um sentido que não pode ser dado imediatamente,
que exige um verdadeiro trabalho de interpretação. A autoridade de afo–24–
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rizador está, assim, respaldada na competência do destinatário, sobretudo
quando ambos são membros de uma mesma comunidade restrita que se
alimenta de um vasto Tesauro e que desenvolveu procedimentos de interpretação. O enquadramento hermenêutico tem como efeito aumentar
consideravelmente o potencial semântico da aforização. Depreender a
“mensagem” que a aforização deveria supostamente revelar tem um custo
cognitivo elevado, e seu conteúdo nunca é totalmente certo. É o caso,
sobretudo, nos domínios religioso, literário, filosófico etc. Tratando-se ou
não de uma aforização destacada do Evangelho, do Corão, da Odisseia, de
obras de um grande escritor, o essencial é remetê-la à totalidade textual
da qual participa, totalidade esta que extrai sua autoridade do fato de ter
um autor “inspirado”, que supera o comum dos mortais.
Aos diversos enquadramentos que distinguimos correspondem
diversas figuras do aforizador: ao enquadramento informativo corresponde o “Expert”; ao enquadramento testemunhal corresponde aquele
que se poderia chamar de “Existente”; ao enquadramento histórico, o
“Personagem”; ao enquadramento sapiencial, o “Sábio”.

3. AFORIZAÇÃO E CONFIGURAÇÃO HUMANISTA
A oposição entre as enunciações textualizante e aforizante constitui
uma invariante, mas que pode corresponder a práticas bem diversas no
tempo e no espaço. É evidente, por exemplo, que a existência ou não de
uma escrita tem grande relevância: as sociedades sem escrita ou que a
utilizam pouco privilegiam as aforizações sentenciosas, concebidas para
serem memorizadas, como, particularmente, os provérbios e os ditados.
Evocarei rapidamente uma dessas práticas, característica da “configuração humanista” que prevaleceu na Europa entre o século XVI e
o começo do século XX. Ela pode ser ilustrada de maneira caricatural
pelos seguintes excertos de Montaigne, tomados ao acaso, tamanha é a
presença dessa prática na constituição de sua enunciação:
Não nos devemos colocar sob a dependência exclu–25–
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siva de nosso humor e temperamento, pois nossa superioridade consiste em saber aplicar a inteligência
de diversos modos. Prender-se a uma só ocupação,
é ser mas não é viver e os espíritos mais bem dotados são os mais versáteis e receptivos. Comprova-o
Catão, o Velho: “Tinha o espírito tão flexível e
tão igualmente apto para tudo que, qualquer coisa que fizesse, dir-se-ia ter nascido para aquilo”
(MONTAIGNE, 1972, p. 378).

Nesse curto excerto apreendemos a complementaridade entre as
sobreasseverações produzidas por Montaigne e a aforização atribuída a
um autor da antiguidade latina. Montaigne enuncia quatro sobreasseverações sentenciosas, apresentadas como destacáveis:
a. Não nos devemos colocar sob a dependência exclusiva de nosso
humor e temperamento.
b. Nossa superioridade consiste em saber aplicar a inteligência de
diversos modos.
c. Prender-se a uma só ocupação, é ser mas não é viver.
d. Os espíritos mais bem dotados são os mais versáteis e receptivos.
Aquele que produz enunciados destacáveis é também aquele que
sabe destacar (ou retoma enunciados já destacados) de um texto de
prestígio. Ele se apresenta como retransmissor entre as aforizações de
autores consagrados e suas próprias sobreasseverações, que são aforizações
potenciais para outros locutores.
Se nos transportamos, mais de dois séculos depois, para O gênio do
cristianismo, de Chateaubriand, encontraremos esse jogo entre aforização
e destacabilidade:
A esperança, segunda virtude teologal, tem quase a
mesma força que a fé; o desejo é o pai do poder; aquele
que deseja fortemente obtém. Busquem, disse Jesus
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Cristo, e encontrão; batam, e a porta lhes será aberta.
Pitágoras dizia nesse mesmo sentido: o poder mora
perto da necessidade, pois a necessidade implica privação e privação anda ao lado do desejo. O desejo, ou
esperança, é o gênio. Ele tem essa virilidade criadora,
essa sede que não se extingue jamais. Um homem vê-se enganado em seus projetos? É porque não desejou
com ardor; é porque lhe faltou esse amor que, cedo ou
tarde, atinge o objeto ao qual aspira, esse amor que,
na divindade, tudo abarca e goza de todos os mundos,
por uma imensa esperança sempre satisfeita e que renasce sempre (CHATEAUBRIAND, 1803, p. 88-9).

Aqui, mais uma vez, para mostrar que é plenamente autor, o autor
do texto deve inserir aforizações em seu próprio texto, devendo também
produzir, sobre o modo da sobreasseveração, enunciados suscetíveis de
tornarem-se aforizações.
Aforizações:
•

Busquem, disse Jesus Cristo, e encontrão; batam, e a porta lhes
será aberta.

•

Pitágoras dizia nesse mesmo sentido: o poder mora perto da
necessidade.

Sobreasseverações:
•

A esperança, segunda virtude teologal, tem quase a mesma
força que a fé.

•

O desejo é o pai do poder.

•

Necessidade implica privação e privação anda ao lado do desejo.

•

O desejo, ou esperança, é o gênio.

•

Ele (o desejo) tem essa virilidade criadora, essa sede que não se
extingue jamais.

•

Um homem vê-se enganado em seus projetos? É porque não
desejou com ardor.
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Essa prática pela qual um autor citava aforizações para se colocar,
por sua vez, como um aforizador potencial, apoiava-se em uma prática
escolar. Os professores davam como conselho a seus alunos que mantivessem consigo um caderno dividido em diferentes rubricas (“tristeza”,
“juventude” etc.) em que eles deviam registrar os enunciados que julgassem úteis de destacar dos livros que liam. Eram, naturalmente, as
sobreasseverações sentenciosas as mais espontaneamente destacadas, e
isso porque os próprios autores da época teriam sido formados segundo
essa prática escolar.
Esses apanhados de aforizações logo foram facilitados pelas publicações de coletâneas prontas. O livro de referência, nesse caso, é a coletânea de Erasmo Adagiorum collectanea, publicada em 1500 em Paris,
que reunia mais de 800 “adágios”. A lista rapidamente se enriqueceu: a
edição de Ale Manuce, de Veneza, em 1508, continha 3.260; a edição
definitiva, editada na Suíça, 3.411.
A obra foi constantemente aperfeiçoada com a multiplicação de
índices relacionados por temas e por palavras que facilitavam a produção
(encontrar uma aforização adaptada a certa temática) tanto quanto a
identificação (encontrar o autor e a formulação exata de uma aforização).
O livro recenseava e explicava o sentido de enunciados que formavam uma espécie de vade-mecum de excertos de autores antigos. A noção
de “adágios” era demasiadamente vaga e a ela mesclavam-se aforizações
por natureza (os provérbios, particularmente) e aforizações destacadas de
textos e expressões idiomáticas, embora a grande maioria fosse formada
por aforizações. Se se tratasse de um enunciado sentencioso, o comentário era uma simples paráfrase que explicava seu sentido, se se tratasse de
um enunciado ligado a um contexto singular, o comentário especificava
as circunstâncias de sua enunciação, de maneira que lhe permitisse ser
reutilizado como exemplum.
Vejamos como exemplo uma das páginas consagradas à amizade
em uma reedição do livro de Erasmo (Adagiorum epítome) publicada em
1661, em Anvers (França), sob a edição de Johannes Servilius:
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Vemos no alto da página a rubrica “AMICITIA”. A primeira aforização (“A felicidade tem muitos amigos”) é dada em latim, em seguida,
na sua versão original, em grego. Na margem, encontramos o nome do
autor (“Theogn.”) e a tradução vernacular do público-alvo, o flamengo,
no caso. O comentário especifica que essa “sentença” é bem conhecida
e que seu sentido não precisa ser explicitado. O mesmo não ocorre com
a fórmula seguinte (“Oculis ferre, in sinu, in capite”2), sem dúvida graças
a seu caráter metafórico. De fato, não se trata de uma aforização, mas
“Oculis ferre, in sinu, in capite” significa, grosso modo, “manter nos pensamentos, junto do coração e
da mente”, conforme nos esclarece o latinista João Batista Toledo Prado, da FCLAr/Unesp (N. T.).
2
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de uma locução verbal no infinitivo, atribuída a Cícero. Note-se que as
citações não têm referência: não se conhece o texto de onde foi destacada
a aforização, somente o nome de seu autor.
A organização de um caderno de aforizações permitia articular leitura e composição: era, ao mesmo tempo, um modelo e um reservatório
de citações disponíveis. O domínio da aforização facilitava, efetivamente,
a integração social:
[...] as antologias abasteciam tanto a linguagem falada quanto a escrita, os alunos de nossos humanistas
entravam na sociedade de homens civilizados com
a mente repleta de boas palavras, de citações convenientes, de formas breves ao alcance de quaisquer
ocasiões (MOSS, 1991, p. 46).

Essa prática tomava um rumo bastante diferente fora do quadro
escolar. As pessoas educadas constituíam para si um caderno pessoal de
aforizações que combinava, em proporções variáveis, uma perspectiva
moral (deviam-se reunir enunciados que pudessem servir de regras para
a vida ou de temas para meditação) e uma perspectiva social (devia-se
mostrar que se era cultivado). Era uma prática muito comum até a guerra
de 1914.
Em meus arquivos familiares encontrei um caderno de 110 páginas, redigido por volta de 1890. A disposição é característica de um uso
que se poderia chamar de mundano. Na verdade, não somente não há
nenhuma referência, excetuando o nome do autor da citação, como não
há nenhuma classificação de enunciados, que estão reunidos ao acaso
das leituras ou das inspirações.
No caderno encontramos dois tipos de enunciados. A maioria são
aforizações, dispostas sob a rubrica “pensamentos”, cada uma atribuída
ao nome de um autor. As outras são poesias curtas ou estrofes. Vemos
bem que se trata, nos dois casos, de textos que podiam ser facilmente
memorizados.
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Eis uma amostra dos “pensamentos”:
Meu coração tem apenas uma prece, meus lábios
somente um dizer; essa palavra, esse dizer, é amar.
(Lamartine)
Um dia passado, um espinho retirado, um choro
estancado, um passo a mais na luz de meu Jesus.
(Eugénie de Guérin)

Ao lado dos pensamentos atribuídos a um autor célebre, o autor do
caderno reuniu seus próprios pensamentos, que são marcados com uma
simples inicial. Por exemplo:
O coração é uma rosa que as desilusões desfolham.

O livro da amizade só tem tristes páginas.

Reencontramos aqui as duas vertentes dessa atividade: o destacamento aforizante de fragmentos de textos é acompanhado por
uma produção de aforizações sentenciosas que fazem o autor entrar
imaginariamente no círculo dos Sujeitos de pleno direito, daqueles
que podem enunciar, a partir de sua experiência, um pensamento
exemplar.
Tal prática é, de fato, solidária com um mundo dominado pelo
escrito, em que o texto é apresentado como um bloco compacto. Como
no caso da edição dos Ensaios de Montaigne, do século XVI, cuja compacidade é extrema, e na qual não há parágrafos, mas em que a aforização
em latim está claramente marcada pelo uso do itálico.
Em contrapartida, o tipo de textualidade que domina hoje é preferencialmente “modular”: sobre as páginas impressas ou as páginas da tela
do computador combinam-se módulos quadrados ou retangulares que
formam uma espécie de quadro. Observemos, por exemplo, a seguinte
página do jornal gratuito Direct matin (22/10/08, p. 17):
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A página se apresenta como um mosaico de cinco módulos de
forma retangular: uma faixa na parte superior, uma entrevista disposta
verticalmente sobre a parte esquerda, três módulos à direita, sendo duas
informações sobre esporte e uma publicidade. A partir do momento em
que o módulo atinge certa amplitude, ele se decompõe em submódulos:
é o caso da faixa superior que contém três divisões, e da entrevista que se
decompõe naturalmente seguindo o número de pares “questão-resposta”.
A página contém igualmente três aforizações que estão isoladas tipograficamente: uma ao centro da faixa superior, a segunda como título e a terceira
ao centro da entrevista. Elas participam também dessa disposição modular.
É uma textualidade bem diferente daquela da imprensa tradicional,
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que preenchia as páginas dos jornais de forma compacta, como vemos
neste exemplo do jornal Le Figaro (16/01/1876):

CONCLUSÃO
Neste artigo, retomei as características principais da enunciação
aforizante, partindo do princípio de que a fala é dividida em dois regimes
de enunciação distintos: o das aforizações e o dos textos, que obedecem à
lógica de gêneros de discurso. Essa dualidade não escapou às instituições
de tipo escolar. Pudemos ver isso em relação ao que chamei de “configuração humanista”, em que havia sido instaurada uma complementaridade entre dois regimes: a leitura dos grandes textos era destinada a fornecer
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aos alunos aforizações memoráveis que viriam, em seguida, alimentar
sua produção verbal, oral ou escrita. Hoje, a instituição escolar deve de
novo definir um modus vivendi entre textos e aforizações, mas em uma
configuração bem diferente: não somente a educação não está mais
reservada a uma elite e não existe mais um córpus de grandes autores
que seja partilhado por todos, como as novas tecnologias da comunicação incitam à produção massiva de frases que muito frequentemente
substituem os textos. Eis aí um desafio considerável para aqueles que são
responsáveis pelo ensino.
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Práticas discursivas de leitura
e de escrita aforísticas no
Twitter: uma forma de construção
do sujeito contemporâneo
1

Maria Regina Momesso2

Facebook, Twitter, Linkedin, Foursquare, G+, Youtube são algumas
das redes sociais existentes no mundo promotoras da produção, da circulação, da recepção de práticas discursivas, de leitura e de escrita. Essas
práticas atuam como uma das formas do indivíduo contemporâneo se
expressar, colocar-se no mundo de maneira a tornar-se visível e/ou conhecido e/ou importante e/ou construir-se enquanto um ser que participa
ativamente de seu tempo e que almeja ser reconhecido como tal.12
Na internet, a cada dia, são apresentados números cada vez maiores
de usuários e frequentadores do mundo das mídias sociais, por exemplo, no site BizRevolution3 afirma-se que 11% da população mundial
tem conta no Facebook e, destes, 50% entra nesta rede todos os dias. O
Twitter tem mais de 225 milhões, o Linkedin 135 milhões e o YouTube
têm mais de 500 milhões de usuários.
Esses suportes das comunidades virtuais tornaram-se conhecidos
como dispositivos de expressão, comunicação e socialização, em que o
Este trabalho faz parte de pesquisa sobre práticas de leitura e de escrita no twitter desenvolvida pela
autora junto ao Projeto Observatório da Educação – Edital 2010, intitulado “Linguagens, Códigos
e Tecnologias: Práticas de Ensino de Leitura e Escrita na Educação Básica – Ensino Fundamental
e Médio” do Mestrado em Linguística da UNIFRAN. Algumas das análises e resultados deste
trabalho já foram apresentados em congressos, tais como: ALFAL em Alcalá de Henares em junho
de 2011 e na ALED em Belo Horizonte em novembro de 2011.
2
Coordenadora e professora do Mestrado em Linguística da Universidade de Franca. E-mail:
reginamomesso@uol.com.br e/ou reginamomesso@unifran.br
3
Disponível em: <http://www.bizrevolution.com.br/bizrevolution/2011/12/o-mundo-das-redes-sociais-.html>.
1
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sujeito pode criar perfis, banco de dados de assuntos diversos, discussões
sobre os mais variados temas, estimular a venda de ideias e de produtos,
disseminar informações, padrões de comportamento, bem como um
espaço propício para construção e (re)construção de simulacros identitários. E é por meio do/no discurso que as comunidades virtuais podem
propiciar ao homem contemporâneo um espaço de reorganização dos
mecanismos de expressão, interação e comunicação, o que favorece novas
articulações sociais, discursivas, de leitura e de escrita.
Momesso (2005, p. 89) afirma que nos espaços virtuais a constituição do sujeito é redefinida nos discursos que circulam dentro das
comunidades virtuais. O sujeito não é real, mas também não é irreal,
ou seja, existe a possibilidade de vir a ser ou simplesmente continuar a
ser a representação escolhida para ser apresentada no meio digital como
um determinado sujeito. Para que a representação do “eu” se efetive nas
redes sociais, o usuário vale-se de práticas sociais, de leitura e de escrita
para que por meio do/no discurso a sua identidade e seu ser simulacral
se constitua como um sujeito real/imaginário.
Os usuários das redes sociais em sua maioria são jovens. A utilização
das práticas de leitura e de escrita, principalmente as empregadas pelos
jovens, em nada se parecem com as do texto impresso, caracterizam-se
como fragmentadas, dispersas e pouco densas. Muitos pedagogos, educadores e pesquisas afirmam que o jovem escreve e lê muito mais hoje.
No entanto, a prática de leitura e de escrita mais densa e elaborada cede
lugar a uma leitura mais rápida, despretensiosa e fragmentada. Nesse
sentido a leitura de livros mais densos, tais como os literários exigidos
para os vestibulares, os filosóficos e textos científico-didáticos, não é a
mais comum entre os jovens na faixa etária entre 15 e 20 anos.
Diante do exposto, pretende-se refletir sobre as práticas discursivas,
de leitura e de escrita aforísticas em twitters de jovens que criam fakes de
escritores literários para destacar fórmulas discursivas desses autores com
os quais se identificam; por meio do dizer do outro constroem simulacros
do sujeito contemporâneo.
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TWITTER: ESPAÇO DE PRÁTICAS DISCURSIVAS,
DE LEITURA E DE ESCRITA AFORÍSTICAS
Que práticas discursivas, de leitura e de escrita se fazem no espaço
da mídia social do twitter? E como tais práticas constroem o sujeito
virtual?
A partir desses dois questionamentos nasceu esta reflexão sobre as
práticas de leitura e de escritura feitas em redes sociais na Web 2.0 por
jovens que criam twitters com fakes de escritores literários, tais como
Drummond e Lispector.
Uma jovem, formada em jornalismo, em conversa pelo MSN afirma ser viciada em twitter e pontua:
Paula Bastos diz (11h10)4:
bom, penso que muitas pessoas fazem twitter primeiro por ser modinha, pois muitos nem imaginam
como irão usá-lo e pra que serve.
Paula Bastos diz (11h11):
outros fazem dele um diário e compartilham coisas
pessoais; outros ainda usam para realmente compartilhar informação útil como notícias e tal e outros criam contas justamente para seguir aquilo que
lhes interessa e ter um local onde as informações de
seu interesse fiquem agregadas.
Paula Bastos diz (11h12):
é uma forma de bisbilhotar a vida alheia. é uma rede
Paula Bastos da Silva, jornalista, tem a função de analista de mídias sociais na empresa em
que atua, mora em São Paulo e possui o twitter @parispaula. A citação acima foi retirada de
uma conversa informal no MSN entre a autora do artigo e a jornalista, a qual deu permissão
para usar essa conversa no artigo.
4
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social que te permite interagir com muitas pessoas,
que te dá voz.
Paula Bastos diz (11h13):
creio que algumas pessoas compartilhem muitas
coisas pessoais por solidão ou então para chamar a
atenção dos outros. é difícil pensar em um critério
de seleção das frases, pois tudo depende do usuário.
eu faço um mix de tudo no meu, mas tenho amigos
que usam apenas para um propósito.

O discurso descritivo de Silva (2011) retoma a formação discursiva
da página do próprio twitter: um espaço de liberdade de expressão dos
discursos importantes e de interesse de cada indivíduo e daqueles que
fazem parte de sua rede ou de seguidores ou de admiradores ou de amigos. A proposta desta rede e mídia social é de que o usuário escreva em
poucos caracteres (máximo 140) o que lhe interessa, o que é importante
para ele e para aqueles que o seguem ou seguirão.
A prática discursiva estabelecida por Silva (2011) em seu depoimento sobre o twitter coloca como palavras de ordem alguns verbos de
ação que representam a chamada, por Bauman, modernidade líquida:
compartilhar, seguir, interagir, bisbilhotar (no sentido de ver sem ser
visto se quiser), chamar (atenção). Todas as ações remetem à fluidez, ao
movimento do mundo moderno, dizer tudo em poucas palavras e em
menos tempo, ser notado e se fazer notar, ter o poder de “ser o condutor
do seu dizer e do dizer do outro(s)”, ser o condutor da sua leitura e da
leitura do outro(s).
A proposta dessa mídia social ancora-se no argumento de que o usuário tem a sua disposição uma ferramenta de alto poder de divulgação e
de informação não dada nem administrada por uma instituição de informação, que controla, seleciona e disponibiliza o que acha ser importante.
Pelo contrário, o usuário é alçado a ser o “senhor das informações”, a ter
o controle sobre o que pretende informar; quem dá e faz a importância
do dizer são os usuários. Na página Twitter central de ajuda coloca-se
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claramente que ter um twitter: “É como ter um jornal cujas manchetes
são sempre interessantes – você poderá descobrir sobre as notícias mais
recentes, saber mais sobre temas e pessoas que são importantes para você,
tudo em tempo real”5.
Baudrillard (1981), em seu texto Simulacros e Simulação, ressalta que
vivemos no mundo da proliferação das imagens e da perda da realidade,
ou seja, o computador, a internet, a realidade virtual propiciaram a perda
do real e a construção do virtual (possibilidade de vir a ser real) no formato de imagens que constroem simulacros e simulações da realidade.
A Disneylândia é colocada como o exemplo perfeito de todos os tipos
de simulacros. Segundo Baudrillard (1981), ela é construída em um jogo
de ilusões e fantasmas, um mundo imaginário que atrai multidões nem
tanto pelas fantasias que oferece, mas sim pelo microcosmo social que
encarna.
Isto parece ser o caso do twitter, cria-se um simulacro e uma simulação de determinada possibilidade de realidade por meio das práticas
discursivas, de leitura e de escrita que é construída nesse espaço. Neste
caso, o simulacro é proposto de imediato pelo enunciador da página
Central de ajuda do twitter, que afirma que o twitter é como um jornal,
uma empresa de comunicação bem-sucedida que oferece apenas manchetes interessantes, descoberta de notícias recentes, de pessoas, de temas
e de saberes sobre tudo o que interessa ao usuário e seus seguidores. Na
simulação o grande regente: o diretor, o editor, o pauteiro e o jornalista
do importante jornal seriam o próprio twitteiro.
O que sustenta esse simulacro construído em cada twitter são as
práticas discursivas, de leitura e de escrita que ali se fazem. Para pensar
tais práticas em tempos de Web 2.0 ancora-se nas reflexões de Chartier
(1997) de que a revolução digital e seus dispositivos impuseram novas
maneiras de ler e escrever, além de rupturas que vão desde a questão da

Disponível em: <http://support.twitter.com/groups/31-twitter-basics/topics/104-welcome-to-twitter-support/articles/262253-twitter-101-como-comecar-a-usar-o-twitter>.
5
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relação cognitiva com o suporte até a relação entre o corpo e a materialidade do objeto de leitura.
Em sua obra A aventura do livro: do leitor ao navegador, o estudioso
trata da reorganização do mundo da escrita após o advento da internet
e das categorias envolvidas nesse processo, tais como: autor, texto, leitor,
biblioteca e universalidade. Afirma que a obra não é jamais “a mesma
quando inscrita em formas distintas, ela carrega a cada vez, um outro
significado” (CHARTIER, 1997, p. 70).
Se a obra não é jamais a mesma quando inscrita em outro suporte,
tanto a escrita drummoniana e/ou clariceana não serão mais a mesma e,
consequentemente, a leitura de seus dizeres também não.
Observe-se a apresentação do twitter Clarice Lispector @vidaintima
no alto da homepage:

Figura 1 - Homepage do twitter.com/vidaintima.
Fonte: <twitter.com/vidaintima>.

A simulação de uma voz clariceana, que diz de um lugar seu é
chancelada por uma fórmula discursiva do lado esquerdo no alto da
homepage do twitter: “Às vezes escrever uma só linha basta para salvar o
próprio coração” e no lado direito um discurso imperativo que sugestiona
entrar em contato com a própria voz de Clarice: “Mantenha contato
com Clarice Lispector”. A atmosfera simulada e construída, no espaço
virtual, é feita por meio da encarnação, da seleção de frases, da escrita e da
proposta de se pensar sobre qualquer tema a partir de uma voz clariceana
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virtual que aparenta ser real. Na verdade ela é uma hiper-realidade e uma
simulação concretizada por uma enunciação aforizante e, como adverte
Baudrillard (1981, p. 22):
Por toda a parte, hoje em dia, é preciso reciclar os
detritos, os sonhos, os fantasmas; o imaginário
histórico, feérico, lendário das crianças e dos adultos é um detrito, o primeiro grande resíduo tóxico
de uma civilização hiper-real. A Disneylândia é o
protótipo desta função nova no plano mental. Mas
do mesmo tipo são todos os instintos de reciclagem sexual, psíquica, somática, que pululam na
Califórnia. As pessoas já não se olham, mas existem
institutos para isso. Já não se tocam, mas existe a
contactoterapia. Já não andam, mas fazem jogging
etc. Por toda a parte se reciclam as faculdades perdidas, ou o corpo perdido, ou a sociabilidade perdida,
ou o gosto perdido pela comida. Reinventa-se a
penúria, a ascese, a naturalidade selvagem desaparecida: natural food, heath food, ioga.

O twitter clariceano parece reciclar, reinventar a escrita e a leitura de
Lispector como se fosse o próprio autor do texto original coordenando
essa reinvenção, simula-se a interpretação de sua escrita e obra por meio
dos destacamentos de frases importantes. No entanto, as aforizações não
foram escolhidas por Lispector, mas sim por um aforizador. De acordo
com Maingueneau (2010, p. 14), “A enunciação aforizante implica a
utopia de uma fala viva sempre disponível, que atualiza o 'memorável';
enunciando e mostrando que enuncia, ela se dá como parte de uma
repetição constitutiva”.
O dizer é ao mesmo tempo clariceano, é uma escrita de Clarice, mas
também não o é, pois sua colocação naquele lugar, daquele modo, com
aquela escolha foi feita por um outro locutor: o aforizador que:
assume o ethos do locutor que está no alto, do
indivíduo autorizado, em contato com uma Fonte
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transcendente. Ele é considerado como aquele que
enuncia sua verdade, que prescinde da negociação,
que exprime uma totalidade vivida: seja uma doutrina ou uma concepção vaga da existência.
Se a aforização implica um locutor que se situa
como Sujeito de pleno direito, reciprocamente um
Sujeito se manifesta como tal por sua capacidade
de aforizar. Trata-se fundamentalmente de fazer
coincidir sujeito da enunciação e Sujeito no sentido
jurídico e moral: alguém que se coloca por responsável, afirma valores e princípios perante o mundo, dirige-se a uma comunidade que está além dos
alocutários empíricos que são seus destinatários.
[...] Sujeito pleno, o aforizador pode responder
por aquilo que diz através da pluralidade de situações de comunicação (MAINGUENEAU,
2010, p. 15).

O nome do twitter clariceano @vidaintima parece ter sido criado
num primeiro momento para apresentar a vida íntima da escritora, o seu
interior, depois para divulgar e instigar os seus seguidores a apreciarem
a obra da escritora. Embora não sejam as obras na íntegra que estejam
presentes no microblog, seus fragmentos o povoam podendo criar uma
mudança na maneira de pensar e sentir a obra de Lispector, uma vez
que essa modalidade de difusão seja um cabedal de remissões aos textos
da escritora.
Ao mesmo tempo em que se tem a divulgação e o marketing de
uma escritora morta, traz-se à tona a vivacidade de um dizer literário que
parece ser atual, revificado por uma enunciação aforizante de um Sujeito
pleno, o aforizador, que conduz a uma leitura desse dizer para uma determinada interpretação. No caso, a prática discursiva que se estabelece
no @vidaintima já é direcionada no próprio título, que pressupõe que
naquele espaço será revelada a intimidade da escritora, aquilo que ela tem
em sua essência. O efeito de sentido provocado é que aqueles que perten–42–
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cem a esse universo íntimo são poucos e privilegiados, pois só se revela
a intimidade para aqueles a quem se tem afeição profunda e amizade.
A prática de leitura estabelecida neste espaço parece corresponder
à prática de escrita aforística: lê-se os fragmentos, e estes, por se tratarem
de aforizações e por não estarem ligadas a um contexto, são portanto
acompanhadas de opacidade que exige do leitor um trabalho interpretativo que deve ir além do que se apresenta na leitura imediata. Atribui-se
neste trabalho a esta prática o nome de “leitura aforizante”, que se pode
caracterizar como aquela que parte de um enunciado proposicional de
valor deôntico, ou seja, o enunciador aforizonte determina o direcionamento da interpretação, conforme o enunciado “Às vezes escrever uma
só linha basta para salvar o próprio coração. Por @machado_dani http://
vidaintimadeclarice.blogspot.com”.
O aforizador @machado dani apropria-se do dizer de Lispector e
parece impor a interpretação de que não é necessário dizer muito para
aquietar o próprio coração, para salvá-lo de algum tipo de problema.
Esse enunciado foi retirado do livro de Lispector Um sopro de vida e no
romance o enunciador coloca o que a personagem Ângela faz quando
lê e escreve e que ela deve servir de exemplo, o enunciador no romance
afirma que quem sabe escrever e ler tem certa vontade de escrever e tem
algo a ser dito e que para escrever há que se ter mais do que vontade,
deve-se fazer como Ângela escrever sem nenhum compromisso.
Percebe-se nitidamente que, ao destacar apenas a frase: “Às vezes
escrever uma só linha basta para salvar o próprio coração”, desloca-se o
sentido. A interpretação dessa frase no suporte twitter passa a exigir
uma leitura que justifique a pertinência do destacamento o leitor deve
legitimar em sua leitura a importância desse dizer que deve ir além
daquilo que é imediato. Sendo assim, a prática de “leitura aforizante”
vai unindo dos destacamentos os fragmentos para dar sentido e para
atestar a simulação daquela realidade ali instaurada: a da intimidade, a
do aconselhamento, a da construção da afeição de sujeitos e ao mesmo
tempo a da identificação com aquilo que ali se estabelece.
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Pode-se também entender que o aforizador do twitter tem consciência da adequação do dispositivo virtual ao gênero literário. Pois, ao
destacar a frase anteriormente apresentada, aforizador de @vidaintima
propõe explicitamente que não é necessário escrever muito e implicitamente ler muito para conhecer e/ou ter contato com a obra literária
de Lispector.
Os leitores/seguidores do twitter muitas vezes entram em contato
indireto com a obra do autor literário por meio de fragmentos textuais,
dos trechos que são recortados e twittados no microblog. Percebe-se que
o novo dispositivo da Web 2.0 – o twitter – e seus princípios interativos
possibilitaram transformações na organização da informação e, consequentemente, nas relações das pessoas com as práticas de leitura e de
escrita e com a comunicação e o conhecimento. No caso analisado anteriormente, o processo de leitura e de escrita aforizante oferece aos seus
leitores uma leitura dirigida, pois, ao destacar cada fragmento de obras
diferentes, sugestiona o que é de mais interessante e importante no dizer
da autora Lispector. Dessa forma, os seguidores passam a “conhecer” a
obra de Lispector sob a perspectiva de um aforizador, que no twitter ele
se apresenta como uma voz de autoridade para selecionar o que ler e o
que refletir de Clarice.
Orlandi (1999, p. 30) argumenta que “os dizeres não são apenas
mensagens a serem decodificadas. São efeitos de sentido que são produzidos em condições determinadas e que estão de alguma forma presentes
no como se diz”. Ao levar em consideração que os sujeitos leitores e escritores estão inseridos dentro de determinadas condições de produção
e recepção de leitura e de escrita que envolve um contexto ideológico,
sócio-histórico e cultural. Pode-se concluir que a leitura aforizante é o
retrato da contemporaneidade, pois o sujeito contemporâneo prima
pelo minimalismo, pela dinamicidade, pelo movimento, pela fluidez.
Assim, a leitura aforizante é dada como algo que tem como proposição
ler apenas o que é importante.
É preciso atentar para a pluralidade dos gestos de leitura e reconhe–44–
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cê-los dentro de um espaço polêmico, a partir daí se pode por meio das
dispersões, das heterogeneidades, da opacidade das linguagens verificar
como se inscreve essa prática de leitura e escrita no twitter, quem são esses
escrileitores seguidores, quais efeitos de sentido provocam esses novos/
velhos6 estímulos presentes na leitura do texto digital.
As ideias postuladas por Bakhtin (2003, 2004), em que o “outro”7
é peça fundamental para o processo dialógico na construção do conhecimento e da inserção no mundo cultural, ideológico e virtual,
mostram que o twitter se vale desse processo dialógico para que ocorra
não só uma nova construção textual, mas também uma “nova” forma
de ler e dialogar com a obra literária fora do âmbito da realidade escolar.
Bakhtin (2003, 2004) coloca a questão do dialogismo como característica principal da linguagem, princípio constitutivo do sentido. No
espaço do discurso o sujeito não é individual e sim social, portanto, em
sua voz falam muitas vozes. Na obra de Bakhtin encontram-se duas
concepções de dialogismo: uma que trata do diálogo entre interlocutores
e outra que se refere ao diálogo entre discursos.
O dialogismo encontra-se explícito no twitter sob a forma de citação do discurso do outro e, também, na retwittar dos seguidores que
se identificam, ampliam e disseminam essas vozes em outros twitters,
formando uma grande rede onde transita fórmulas discursivas do discurso clariceano, adaptado ao perfil daquele que construiu a página do
primeiro twitter e que dialoga com seus pares. Portanto, a questão do
diálogo está imanente no twitter, pois este pertence a um gênero híbrido
e compõe-se de várias facetas, formas e linguagens dentro de um mesmo espaço: fragmentos de textos, fotografias e imagens. No seu tecido
Coloca-se novos/velhos estímulos de leitura, pois em todo gesto de leitura, segundo a perspectiva
discursiva, sempre há um já-lá. No caso do twitter as frases de impacto twittadas já se encontravam
presentes em forma de aforismos nos diários de papel, mais recentemente em sites especializados em
frases feitas, nos jornais impressos e outros.
7
A Análise de Discurso francesa, derivada de Pêcheux, faz uma distinção entre outro/Outro. O
outro (com ‘o’ minúsculo) refere-se ao caráter de identificação no qual o outro é um outro eu, ou
seja, um interlocutor. Outro (com ‘O’ maiúsculo) refere-se ao processo de assujeitamento do sujeito,
ligado às esferas do inconsciente, da ideologia e do interdiscurso (PÊCHEUX, 1997, p. 177; 230-31).
6
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entrecruzam-se várias vozes, pois ele pode acoplar dentro de si não só
vários fragmentos da obra clariceana, mas vários outros fragmentos e
discursos com linguagens diferentes. E para que o escrileitor seguidor
possa penetrá-lo, precisará interagir: ligar pontos, unir pistas, entrar
dentro de janelas, fazer links.
Além da variedade de frases mínimas que são recortadas de obras
diferentes da autora e que constituem as vozes dos personagens e dos
atores sociais presentes nos contos, nos romances, nas crônicas de Clarice,
tem-se um jogo de outras vozes: a dos seguidores, a dos twitteiros, a dos
leitores silenciosos que vez por outra também colocam-se presentes no
espaço virtual. Todo esse processo torna-se um eco da voz clariceana,
que aparentemente parece ser uma única voz, a de Clarice, e não a de
seus personagens e narradores.

Figura 2 - Homepage do twitter.com/vidaintima.
Fonte: <twitter.com/vidaintima>.

Para demonstrar esse dialogismo, no recorte da homepage acima,
pode-se perceber o entrelaçar das vozes da Clarice, dos seguidores e da
mixagem das vozes clariceana e de sua aforizadora. Os seguidores ora
parafraseam os excertos e retwuittando-os ou simplesmente travam uma
conversa como se estivessem dialogando com um ser real, como no caso
em que um dos seguidores afirma que irá beijar Clarice, quando na
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realidade o beijo é para expressar sua adesão ao conteúdo existente no
twitter e em sua aforizadora que os selecionou.
A leitura e a escrita aforizantes constituem sempre uma apropriação
do discurso do outro, pois no momento em que o aforizador se apropria
do dizer do outro, coloca-se como o responsável pela reinvenção do
sentido para aquele fragmento de texto.
De acordo com Chartier (1997, p. 77), é justamente isso o que
ocorre, quando afirma que “a leitura é sempre apropriação, invenção,
produção de significados”. Segundo a bela imagem de Michel de Certeau, “o leitor é um caçador que percorre terras alheias”. Logo, o texto
e o discurso virtual mostram-se ao escrileitor como um enigma digital
(“Decifra-me ou te devoro!”). Estes, por sua vez, estão inseridos numa
sociedade competitiva, exigente, que sai à caça das chaves que abrirão
as portas do esclarecimento, do desvendamento das terras alheias ou só
aparentemente alheias. Porém essa caça não é silenciosa, se dá por meio
do diálogo, da revelação de pistas, de links entre uma frase e outra, entre
a relação de uma obra e outra, na atualização das virtualidades de textos
e discursos, da produção de sentido.
Sabe-se também que a prática de leitura e escrita em dispositivos
da web, tais como os blogs e twitters, nem sempre consegue atingir a
profundidade da leitura de um livro impresso, pois o texto é oferecido
em pílulas, em fragmentos da obra original, e nem sempre o escrileitor
irá ao texto fundador para refletir sobre aquele fragmento dentro de seu
contexto geral.
Dessa forma, a leitura do twitter pode ser apenas de coleta de informações de um sentido aqui e outro ali e não de reflexão mais profunda,
em que se utilize criticamente o sentido recolhido e observado de modo
a comparar situações, textos, analisar procedimentos, julgar escolhas,
enfim de transformação de visão de mundo do leitor.
A prática de leitura e escrita do texto digital é descontínua, não
linear, maleável, possui mobilidade por abrir-se via hiperlinks etc. O escrileitor é convidado também a modificar, editar, deslocar-se rapidamente
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de uma tela a outra, desdobrar arquivos; e todos esses processos podem
tornar essas práticas superficiais, sem a profundidade da reflexão sobre
as partes do texto com a identidade e a coerência da totalidade textual
e discursiva que contém a obra original a que se refere; por exemplo, as
frases de impacto colocadas no twitter também podem modificar a voz
do locutor que não se dá precisamente ao leitor.
Ao pensar no estudo das práticas de leitura e escrita no twitter, especificamente de escritores de obras literárias, a principal preocupação é de
refletir sobre o efeito desse processo no sentido de aproveitar o interesse
pelo dispositivo, para que a prática de leitura comece com a leitura de
pequenas “pílulas” de literatura e possa ir além de um banco de dados
de frases de impacto, de um vício de ler e repetir frase de efeito, para se
transformar em leitura crítica e reflexiva de transformação de conhecimento da obra efetiva do escritor.

TWITTER: UMA FORMA DE CONSTRUÇÃO DO SUJEITO CONTEMPORÂNEO
Entende-se que é por meio da linguagem e na linguagem que o
sujeito se constitui, logo as práticas de leitura e escrita na internet refletem
os discursos circundantes no espaço frequentado pelos jovens e, consequentemente, o modo de pensar e de dizer de cada um; bem como quais
são seus anseios, sentimentos, enfim as subjetividades e identificações
construídas no espaço virtual.
O twitter é também conhecido como um “micromensageiro”8, por
sua função de convidar os usuários a responderem à pergunta “O que
está acontecendo?” em até 140 caracteres. Com o tempo a pergunta gesta
novas perguntas e constrói novas práticas sociais e de comunicação e por
consequência entende-se que também é uma forma de construção do
sujeito contemporâneo. Essa rede social favorece a reconstrução da imaVer site: <http://www.twitter.com>. O dispositivo também é tomado na literatura por “microblog”,
entretanto a forma como os usuários utilizam essa ferramenta faz com que sua representação se
aproxime mais de um mensageiro instantâneo.
8
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gem do twitteiro ou daquilo que deseja passar para seus seguidores, ou
seja, um dispositivo de (re)construção de subjetividades e identificações.
O espaço virtual do twitter permite ao indivíduo por meio de práticas
discursivas (re)construir o “sujeito” ou os “sujeitos” que aparentemente
experimentam sua vida e suas relações dentro de uma aura menos excludente e mais libertária, pois a sua subjetividade pode ser projetada de
forma real ou simulada/imaginada.
É fato que o twitteiro pode por meio da rede social anunciar e propagar suas identificações com os modos de pensar e de dizer de outros,
no caso analisado a escritora Clarice Lispector. Ao colocar fórmulas
discursivas de autores literários, resume em alguns trechos o seu modo
de pensar e ver o mundo, não utilizando sua própria voz, mas sim
revestindo-se da voz do outro. O dizer do outro lhe confere coragem para
dizer e ao mesmo tempo autoridade e prestígio para se assumir enquanto
sujeito discursivo que pensa dessa ou daquela maneira. Ao se apropriar
do discurso do outro assume também um status de conhecedor da obra
de escritores renomados, admirados e reconhecidos dentro da sociedade
pelo seu legado, apropria-se do discurso do outro e constrói para si um
novo status de locutor e de identidade.
Apropriar-se do discurso clariceano e mostrar-se um leitor e conhecedor da literatura de Clarice Lispector pode ser a porta de entrada para
seu próprio reconhecimento enquanto sujeito leitor de uma literatura
refinada, densa, enigmática, instigadora, penetrante e intimista. É sentir-se como um desbravador de enigmas, de mistérios que constroem a aura
da escritora. Parece galgar o espaço de ser o “mensageiro”, o “condutor”,
o “arauto” de almas que se encontram no ciberespaço à procura de se
entender enquanto indivíduo, de conscientizar-se do mundo e da sua
relação com ele. Ou de procurar respostas para questões pessoais que se
manifestam nos recortes feitos da obra colocados no twitter.
O twitter @vidaintima parece se adequar à segunda colocação, pois,
ao assumir a autoria da página, a twitteira machado_dani coloca um link
para que seus seguidores ou visitantes da página possam conhecê-la no
<http://vidaintimadeclarice.blogspot.com>.
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Para exemplificar, pode-se observar a seguir:

Figura 3 – Homepage do blog.
Fonte: <http://vidaintimadeclarice.blogspot.com>.

A twitteira do @vidaintima coloca no perfil de seu blog em “Quem
sou” uma frase muito significativa: “Eu sou uma pergunta”, que sugere
a busca de si nas fórmulas discursivas, por ela selecionadas, da obra de
Clarice Lispector.
Se a twitteira aforizadora é uma pergunta cujas respostas encontram-se nos aforismos, os seus seguidores e leitores são capazes de construir ou identificar suas subjetividades.
Outro aspecto relevante nesse processo de construção de si por meio
do discurso do outro é a ilusão da fusão do aforizador com o autor. Essa
fusão parece ser tão presente que a twitteira machado_dani se apresenta
no blog Vidaintima como Dani Lispector. Os seus seguidores e leitores,
por sua vez, chancelam essa fusão em que se simula e se confudem duas
vozes: a do twitteiro aforizador e a de um outro que está respondendo
as suas perguntas.
Pode-se concluir que o twitter é um recurso minimalista para a
construção do sujeito contemporâneo. Devido à imposição dos 140 ca–50–
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racteres para se expressar, o sujeito precisa encontrar-se e obter respostas
para si na síntese e naquilo que pensa ser a essência. Isso tudo mostra
que vivemos em uma sociedade extremamente limitadora em relação
ao tempo e ao espaço de expressão, em que se deve dizer tudo por meio
do mínimo. A consequência dessa limitação não favorece o verdadeiro
conhecimento do sujeito, pois ele nunca é revelado em sua complexidade, apenas se conhece algumas facetas do sujeito que são dadas a ver no
twitter em forma de pílulas.
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Efeito de sentido humorístico
e processo evenemencial
Ana Cristina Carmelino1

Todo ato de comunicação implica sempre um propósito. O texto
humorístico tem propósitos específicos: enquanto diverte, produz efeitos
de sentido entre sujeitos, visto que nasce em um contexto histórico-social
que muitas vezes o justifica. Entender, no entanto, como o humor se
explica nem sempre é tarefa simples. Instigado por essa questão, este
texto visa a compreender as técnicas mais comuns responsáveis por gerar
o humor na revista humorística MAD, levando-se em conta para isso a
análise das edições de 2010, publicadas no Brasil.1
Os recursos de deflagração do humor podem estar relacionados
a questões de ordem linguística ou não. No caso da MAD, chama-nos a atenção o fato de que embora alguns recursos linguísticos sejam
frequentes, grande parte da comicidade produzida depende da relação
entre linguagem e acontecimento: relação esta que explica, no caso dessa
revista, sua existência, circulação e interpretação. O humor da MAD
deve-se, sobretudo, a um processo evenemencial 2, ou seja, a comicidade
se instaura mediante reconstrução do acontecimento.
Partindo dessas considerações, fundamentam este estudo alguns
pressupostos da Análise do Discurso, especialmente o conceito de acontecimento apresentado por Charaudeau (2009) e Foucault (1972) – este
retomado por Possenti (2010) –, bem como as técnicas envolvidas na
Professora Doutora, Adjunta da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES). E-mail: acarmelino@uol.com.br
2
Termo cunhado por Charaudeau (2009, p. 99).
1
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constituição do humor tratadas por Possenti (1998, 2010), Travaglia
(1992) e Carmelino (2009a, 2009b, 2011).

REVISTA MAD: MAIS DE MEIO SÉCULO DE HUMOR E
SUCESSO3
Conhecida pelas sátiras de todos os aspectos da cultura popular
americana, a revista humorística norte-americana MAD tem uma história bastante interessante. Fundada em 1952, pelo empresário Gaines4
e pelo editor Kurtzman5, consiste no último título sobrevivente da
aclamada linha de revistas da EC Comics”6 e é uma das revistas mais
vendidas pela DC Comics7, empresa que a edita atualmente.
Há controvérsias quanto à forma como a MAD foi criada. Kurtzman afirmou ter inventado o nome sozinho; já Gaines disse que a MAD
surgiu durante um brainstorm com Feldstein – influente autor e editor
de grupo de terror e ficção científica da EC. De uma maneira ou outra,
ela nasce como um livro bimestral a partir das “Histórias com a intenção
de levá-lo a loucura” (Tales calculated to drive you mad).
As informações deste tópico baseiam-se em um texto escrito por Otacílio d’Assunção
Barros, editor da MAD no Brasil por mais de 30 anos. Disponível em: <http://www.
micromania.com.br/mad/historia_1.htm.>. Acesso em: 15 set. 2011.
4
O americano Maxwell William “Bill” Gaines foi editor e coeditor EC Comics. Conhecido
não só por ser o pioneiro em retratar horror, ficção científica e histórias em quadrinhos
satíricos, mas também por supervisionar uma linha de histórias em quadrinhos com
qualidade artística e interesse para atrair os adultos.
3

Harvey Kurtzman foi cartunista e editor de revistas norte-americanas. Ficou conhecido pela criação
da revista MAD e de seu mascote, Alfred E. Neuman.
6
A Entertaining Comics (EC Comics) foi uma editora americana de histórias em quadrinhos que
manteve uma linha de produção que se identificava mais com os gêneros de ficção criminal, ficção
de horror e sátira, ficção militar e ficção científica. Isso de 1940 a 1950, até que a censura a obrigou
que deixasse grande parte dos títulos polêmicos e se concentrasse na revista semanal de humor e
sátira chamada MAD.
5

DC Comics (Detective Comics) é uma das maiores empresas que opera no mercado de
quadrinhos americanos. Fundada em 1934, consiste na divisão de publicação da EC Comics, uma empresa subsidiária da Warner Bros Entertainment, que por sua vez é detida
pela Time Warner.
7
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De acordo com Otacílio d’Assunção Barros (Ota), quando a revista
foi criada por Kurtzman, a EC Comics estava faturando bem por ter
lançado uma linha de revistas de terror que fazia o maior sucesso. Em
1955, no entanto, começou nos EUA uma perseguição aos gibis, principalmente contra os de terror da EC, considerados barra-pesada demais
por psicólogos, pedagogos e autoridades, em função de eles incitarem
a delinquência juvenil. Sendo ou não uma articulação política das editoras concorrentes para retirar Gaines do mercado, o fato é que a CPI
instaurada no Senado norte-americano para estudar o problema teve
efeitos devastadores, levando os jornaleiros e distribuidores (que temiam
represálias) a se recusarem a vender esse tipo de revista. A única revista da
EC sobrevivente a esse massacre foi a MAD, a qual não resistiria muito
tempo no mercado caso não fosse alterada rapidamente, visto que uma
nova lei passou a regulamentar os gibis, submetendo-os à censura prévia:
para chegar às bancas, os gibis necessitavam de um selo de aprovação
do Código de Ética. Assim, a partir do n. 24, a MAD transformou-se
radicalmente: de um gibi de 32 páginas em cores passou a uma revista em
formato maior, com mais páginas e em preto e branco. Tendo em vista
que esse novo formato não estava sujeito ao Código, foi uma maneira
de burlar a censura.
A nova versão da MAD acabou fazendo mais sucesso que a anterior
e garantiu a sobrevivência financeira da EC. Entretanto Kurtzman se
desentendeu com Gaines e deixou o cargo. A revista passou a ser editada
por Feldstein, que conseguiu torná-la mais popular, ainda que o humor
produzido não fosse tão corrosivo e genial.
Convém ressaltar que Kurtzman teve papel central na produção
da MAD. Além de escrever grande parte do material, criou o logo da
revista, desenhou capas e deu vida à personagem Alfred E. Neuman –
símbolo da MAD. Retratado nas capas e em muitas histórias contidas
na revista até hoje, Neuman é uma figura plagiada de um personagem
publicitário dos EUA dos primórdios do século XX (“Newman”). Trata-se de uma personagem irreverente e sarcástica, com um rosto comum,
que se caracteriza especialmente pela ausência de um dente na frente e
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pelas grandes orelhas de abano. Sua primeira aparição foi em novembro
de 1954, no entanto só em 1956 ele foi batizado e sua imagem definitiva
foi fixada pelo desenhista Norman Mingo8.
Famoso nos EUA por seu slogan “What, me worry?” – uma clara
referência ao institucional slogan do governo daquele país: “Who needs
You”, da personagem “Tio Sam” (Uncle Sam, da sigla U.S.), sobre a peça
original que inspirou a alegoria (“Me worry?”) –, Neuman tornou-se
um ícone de identificação da revista, bem como um dos símbolos mais
conhecidos da cultura norte-americana por assumir diversas personalidades.
Com o tempo, o sucesso da MAD fez com que ela ganhasse versões
(e imitações) em dezenove países. Atualmente, ela continua a ser publicada apenas em oito, a saber: Alemanha, Austrália, África do Sul, Brasil,
México, Espanha, Finlândia e Hungria.
No Brasil, a revista MAD começou a ser publicada em 1974 e editada por Ota9, mas só obteve sucesso a partir do n. 16, quando houve a
preocupação de se produzir material nacional, mesclando-o às traduções
e adaptações. Antes disso, ela era comumente encontrada em qualquer
banca ou livraria que vendessem revistas importadas.
Ao longo de sua produção, a versão brasileira da MAD passou por
quatro editoras. A que nos interessa é a última série, publicada mensalmente pela editora Panine desde 2008 e editada atualmente por Raphael
Fernandes. Vejamos, de forma breve, o seu percurso histórico.
A primeira edição, de 1974 a 1983, foi pela editora Vecchi. O grande
problema enfrentado nessa época foi a falta de material para publicar
a MAD em português (a edição americana saía oito vezes por ano, já a
brasileira, doze; além disso, parte do material da MAD americana era
Artista e ilustrador comercial que se tornou famoso por formalizar a imagem de Alfred
E. Neuman para a MAD.
9
Conhecido artisticamente como Ota, Otacílio d’Assunção Barros é cartunista e quadrista. Nasceu no Rio de Janeiro em 1954 e formou-se em jornalismo pela UFRJ. Foi editor
responsável pela revista MAD de 1974 a 2008.
8
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inaproveitável aqui por se referir a seriados que não eram exibidos no
Brasil ou a coisas tipicamente americanas). A solução encontrada foi
publicar páginas produzidas aqui. As vendas da MAD continuaram
estabilizadas até o início da década de 1980, quando a Vecchi entrou em
crise e abriu falência. Em razão disso, a revista ficou mais de um ano sem
circular nas bancas. Em 1984, a editora Record assumiu a sua publicação,
que recomeçou do n. 1 e mudou o título para MAD in Brazil. Por volta
de 1990, as vendas da revista começaram a baixar principalmente pelo
surgimento dos jogos de computador e da internet, fatores que desviaram
a atenção do público. A segunda edição da MAD sobreviveu até agosto
de 2000, chegando ao n. 158. Em 2000, após três meses sem sair, a revista passou a ser editada pela Mythos. A terceira edição, que se intitula
apenas MAD, vai até dezembro de 2006, chegando ao n. 46. A partir
de 2008, depois de um período de mais de um ano sem publicação, a
MAD é assumida pela editora Panini Comics10 (quarta edição), que
comprou os direitos da revista. Os primeiros números são editados por
Ota e Raphael Fernandes11, no entanto, a partir do n. 8 apenas Raphael
mantém-se como editor.
A versão brasileira da MAD, como a norte-americana, além de se
referir aos grandes sucessos cinematográficos do momento, também
aborda seriados, telenovelas e reality shows exibidos no Brasil. Por tratar
de diferentes tipos de acontecimentos ocorridos no mundo e no Brasil, a
MAD consiste em um importante veículo que reflete a cultura de uma
forma geral e, em especial, aspectos da cultura brasileira.
Em termos de composição, convém destacar duas características
da MAD. A primeira diz respeito à arte, uma vez que todos os números
são impecavelmente ilustrados: não se veem espaços em branco em suas
A Panini é oriunda da reunião, na Itália, de várias editoras que publicavam separadamente os
títulos da Marvel Comics. A Panini Brasil Ltda tem sede em Barueri, SP, e é a atual responsável
pela publicação dos quadrinhos da Turma da Mônica (a partir de 2007) e do Almanaque Clássicos
do Bumerangue (almanaque que traz personagens de Hanna-Barbera como: Zé Colméia, Formiga
Atômica, Maguila, Pepe Legal, entre outros).
11
Atual editor da revista humorística MAD, que já cuidava do material estrangeiro da revista antes
de assumir esse cargo.
10

–57–

Coleção Mestrado em Linguística

páginas. A segunda está relacionada à diversidade de gêneros do discurso
que a compõe, como é o caso de alguns fixos (editorial, carta do leitor,
história em quadrinhos, piada ilustrada, adivinha, tira, quadrinho, charge, cartum) e de outros que aparecem esporadicamente (guia, resenha,
propaganda, conto, poema, teste, manual, dica).
No que diz respeito ao tipo de humor produzido, conforme veremos, a MAD apresenta-se de forma singular, traz um humor tosco,
irreverente, agressivo e inteligente.

LINGUAGEM, ACONTECIMENTO E HUMOR
Sabemos que todo ato de comunicação implica sempre um propósito e que é, portanto, a partir dele que os sujeitos produzem uma
manifestação linguística com o fim de obter efeitos específicos. Os textos
de humor têm o propósito de divertir, mas o quê, de fato, pode explicar
a constituição do efeito humorístico? No caso da revista MAD, vemos
relações entre humor, linguagem e acontecimento.
Conforme Charaudeau (2009), a noção de “propósito” é melhor
compreendida quando vista junto à de “universo de discurso”, a qual diz
respeito ao aspecto referencial da linguagem, ou seja, “ao movimento
da linguagem que, ao mesmo tempo em que está relacionado a um ato
de troca, volta-se para o mundo para recortá-lo de uma maneira mais
ou menos racional através de expressões linguageiras e reconstruí-lo em
categorias de sentido” (CHARAUDEAU, 2009, p. 94). Para o autor, “o
mundo-objeto é construído em objeto-sentido” e o “propósito”, nessa
fragmentação semântica do mundo, é o “objeto de compartilhamento
do ato de comunicação” (CHARAUDEAU, 2009, p. 94).
O propósito, como componente do ato de comunicação e do contrato de informação midiática, inscreve-se num processo de construção
do “acontecimento”. É ele que recorta o mundo segundo determinados
interesses. Partindo dessas considerações, vemos que a noção de “acontecimento” está ligada às de “propósito” e “universo de discurso”, tendo
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em vista que se trata de algo que é sempre construído. Vejamos o que diz
Charaudeau (2009, p. 96):
[...] no mundo existem ou aparecem coisas, estas se
configuram em estados, produzem-se modificações
nos estados das coisas, mas tais fenômenos só adquirem existência significante através da percepção-captura-sistematização-estruturação que deles faz
um sujeito linguageiro; [...] dir-se-á que o olhar que
estrutura o acontecimento é duplo: o olhar do sujeito ao produzir o ato de linguagem que transforma o
acontecimento bruto em acontecimento significante, e o olhar do sujeito interpretante que reestrutura
o acontecimento previamente significado, segundo
sua própria competência de inteligibilidade.

Nesse sentido, entendemos que o interessante não é o acontecimento
em si, mas sim o processo de construção/reconstrução do acontecimento,
feito sempre por um sujeito que se auxilia da linguagem e tem propósitos.
Conforme veremos, não é só essa noção de (re) construção do acontecimento que nos interessa aqui, mas podemos antecipar que ela explica
muitas vezes o humor produzido nos gêneros discursivos da MAD.
Como observa Possenti (2010), a noção de “acontecimento” está
ligada à Análise do Discurso tanto pela relação que ela estabelece com a
enunciação (acontecimento que, contrário ao enunciado, não se repete12),
quanto por sua estreita ligação com a História. Importa-nos, neste momento, a relação que o acontecimento mantém com a História, relação
esta estabelecida por Foucault (1972).
De acordo com Foucault (1972, p. 290), o estruturalismo não se
opõe à História, mas tem com ela uma relação específica, visto que os
“métodos estruturais permitem dar um sentido novo à noção de acontecimento”. Para isso, não se pode encarar a História como uma disciplina
Essa definição tem como base Benveniste (1989) e Ducrot (1984), que veem a enunciação como
acontecimento irrepetível.
12
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e o historiador como aquele que interpreta o documento para apreender
por detrás dele uma espécie de realidade social ou espiritual ali escondida. O que, na verdade, o autor destaca é que na História tradicional
“considerava-se que os acontecimentos eram o que era conhecido, o que
era visível, o que era identificável diretamente, e o trabalho do historiador era buscar sua causa e seu sentido” (FOUCAULT, 1972, p. 291), os
quais estavam escondidos. A História serial permite identificar estratos
de acontecimentos: os que são visíveis, conhecidos até mesmo pelos contemporâneos; e os que são invisíveis, imperceptíveis, que embora estejam
debaixo daqueles, são um tipo completamente diferente deles.
Para tornar as considerações claras, Foucault (1972, p. 291-2)
fornece exemplos dos tipos de acontecimentos mencionados. Segundo
ele, a entrada e a saída de um navio são acontecimentos conhecidos. No
entanto, por baixo, há outros, não percebidos exatamente da mesma forma pelos contemporâneos, mas dos quais eles tinham certa consciência,
como uma queda ou um aumento de preços. E abaixo desses, é possível
observar outros acontecimentos, como a inversão de uma tendência, o
ponto a partir do qual uma curva econômica que tinha sido crescente
torna-se estável ou entra em declínio.
Possenti (2010), partindo das considerações propostas por Foucault
(1972), reflete sobre o modo como as noções de acontecimento são relevantes para uma teoria do discurso, destacando não só o acontecimento
de que todos se dão conta (observável, datado), mas também aquele que
pode ser concebido como “acontecimento discursivo”, menos visível.
Considerando o exposto e a análise das doze edições da MAD 2010,
verificamos que, embora nem todo humor presente nos gêneros da revista
seja “referencial”, a maior parte guarda relação com os acontecimentos
mencionados acima.
Sendo uma revista mensal, em cada edição, a MAD satiriza (não
só, mas também muitas vezes) acontecimentos que se sucederam
no Brasil e no mundo durante o(s) mês(es) anterior(es)13. Trata-se,
13

Exceto a edição de janeiro de 2010 (n. 22), que faz menção às “piores cagadas de 2009” (p. 8-21).
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portanto, da referência a acontecimentos quase instantâneos que, se
analisados em relação com a História, segundo os pressupostos de
Foucault (1972), consistem em acontecimentos “observáveis”, geralmente datados e de curta duração. A esse respeito, podemos citar
como exemplos: a morte de Michael Jackson em 25 de junho de 2009
(“Quase canonizamos o Michael Jackson”, MAD, n. 22, janeiro de
2010, p. 9); o caso Geisy Arruda14, ocorrido em outubro de 2009
(“Agito no mercado: o caso Geise”, MAD, n. 22, janeiro de 2010, p.
20); episódios da copa do mundo 2010, especialmente da atuação do
Brasil e das táticas de jogo do técnico do time nesse evento, o Dunga15
(“Perguntas sem respostas sobre a copa do mundo”, MAD, n. 27, junho
de 2010, p. 12-14); o caso do ex-futebolista brasileiro, Bruno Souza16
(“Como se livrar de sua ex-namorada”, MAD, n. 29, agosto de 2010,
p. 9); as eleições presidenciais no Brasil, ocorridas nos dias 3 e 31 de
outubro de 2010 (“O bom, o ruim e o péssimo das eleições”, MAD,
n. 31, outubro de 2010, p. 33-34); a crise do Grupo Silvio Santos17,
instaurada em novembro de 2010 (“Dossiê Silvio Prantos”, MAD, n.
33, dezembro de 2010, p. 10-12).
O efeito de humor que se cria a partir do acontecimento visível passa
pelo trabalho da construção de sentido de um sujeito de enunciação que
o interpreta segundo seus propósitos, que percebe o que pode provocar
saliência nesse acontecimento, instaurando o imprevisível. Ressalte-se,
ainda, que a interpretação dos acontecimentos visíveis depende de um
saber bastante preciso relativo a tais acontecimentos. Desse modo, se o
Geisy Vila Nova Arruda, de 20 anos, foi enxotada pela turma do curso de Turismo da Uniban de
São Bernardo do Campo, SP, Brasil, porque foi assistir à aula trajando um microvestido rosa-choque.
Depois desse incidente, ela também foi expulsa da universidade.
14

Campeonato do Mundo de Futebol FIFA que foi sediado na África do Sul de 11/6 a
12/7/2010. O Brasil perde nas quartas de finais para a Holanda, no dia 2 de julho de 2010.
15

O ex-goleiro do time do Flamengo é acusado de participar do sequestro e do assassinato de sua
ex-namorada, a modelo Eliza Samudio, em julho de 2010.
16

Empresário e apresentador de um dos programas mais antigos da televisão brasileira, o
programa Silvio Santos, entra em crise porque suas empresas, incluindo a emissora de TV
SBT (Sistema Brasileiro de Televisão), são postas como garantia para salvar o banco do
grupo, o PanAmericano, da falência.
17

–61–

Coleção Mestrado em Linguística

acontecimento desaparecer da “memória” do sujeito leitor, o efeito de
humor não se estabelece.
Além da menção a acontecimentos datados, observamos também nas edições da MAD de 2010 a referência, e sátira, a acontecimentos não datados, por isso, menos visíveis; são os “acontecimentos
discursivos”, na perspectiva de Possenti (2010). Como exemplos desse
caso, citemos: a crise econômica (“MAD vê a crise econômica”, MAD,
n. 32, novembro de 2010, p. 14-15); a questão da segurança (“MAD
vê a segurança nos aeroportos”, MAD, n. 22, janeiro de 2010, p. 2425); obesidade (“A obesidade mórbida é boa quando...”, MAD, n.
32, novembro de 2010, p. 28-29); relacionamento (“As piores cantadas”, MAD, n. 28, julho de 2010, p. 17-19; “9 sinais inconfundíveis
de que você não superou o pé na bunda”, MAD, n. 31, outubro de
2010, p. 14-15); curiosidade (“As maneiras de passar o tempo na sala
de espera do médico”, MAD, n. 33, dezembro de 2010, p. 30-31);
mundo digital (“Sexo virtual”, MAD, n. 24, março de 2010, p. 37;
“MAD analisa o Ipad para vários estereótipos”, MAD, n. 29, agosto
de 2010, p. 10-12; “Twitters da história”, MAD, n. 32, novembro de
2010, p. 20-21).
Ressalte-se que o efeito de humor produzido a partir de acontecimentos discursivos exige, para sua interpretação, a mobilização de
conhecimentos de natureza diversa, como costumes gerais, mudanças
de hábitos, cenas imemoriais.
O estudo das edições de 2010 da MAD nos revela que, dos acontecimentos ali retratados, poucos podem ser considerados por si sós
engraçados, mesmo porque isso depende muito da ótica de como se
olha para o acontecimento (há pessoas que podem considerá-lo mais
trágico do que cômico). Um exemplo que talvez reflita esse caso é a
história em quadrinhos que se refere à gafe de Vanusa ao cantar o Hino
Nacional em um evento promovido pela Assembleia Legislativa em
São Paulo, Brasil, em março de 200918 (“A Vanusa e o remix do Hino
A cantora Vanusa, sucesso durante a Jovem Guarda, errou a letra do Hino Nacional ao cantá-lo
durante um evento promovido pela Assembleia Legislativa de São Paulo, em março de 2009. Em
18
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Nacional”, MAD, n. 22, janeiro de 2010). Convém, portanto, ressaltar
que a maioria do efeito de sentido humorístico referencial, aquele que
se constrói a partir de acontecimentos datados ou não datados, depende da reconstrução do acontecimento por um sujeito que se auxilia da
linguagem e tem determinados propósitos. Como lembra Charaudeau
(2009, p. 96), “os fenômenos só adquirem existência significante através
da percepção-captura-sistematização-estruturação que deles faz um
sujeito linguageiro”.
Para finalizar essas primeiras considerações sobre a relação entre
linguagem, acontecimento e humor, gostaríamos de destacar que o efeito
de sentido humorístico, vinculado à linguagem e ao acontecimento, depende, para ser estabelecido, da memória discursiva do leitor da MAD,
a qual se “constitui em torno de saberes de conhecimento e de crença
sobre o mundo”19; trata-se de espaço de memória que constitui um
corpo-sócio-histórico-cultural que guarda os acontecimentos exteriores
e anteriores ao texto. Assim, para a produção do humor é importante
o olhar do sujeito ao produzir o ato de linguagem que transforma o
acontecimento bruto em acontecimento significante/risível; e o olhar
do sujeito interpretante que, para construir sentido, mobiliza, o tempo
todo, um conjunto de saberes arquivados em sua memória, reestruturando o acontecimento previamente significado, segundo sua própria
competência de inteligibilidade.
No próximo tópico tratamos de algumas técnicas responsáveis por
gerar o humor, em especial daquelas que, de certa forma, explicam a
construção da comicidade dos gêneros discursivos das edições de 2010
da MAD. Para encerrar, apresentamos uma análise, buscando articular
os conceitos explorados neste texto.
vez de cantar “és belo, és forte, impávido colosso”, na quinta estrofe Vanusa cantou “és belo, és forte,
és risonho e límpido”, palavras que fazem parte da estrofe anterior. Percebendo o erro, o público
aplaudiu a cantora antes do fim do hino na tentativa de encerrar a apresentação, mas ela continuou
cantando fora do ritmo.
19
Cf. CHARAUDEAU, Patrick. De la competénce sociale de communication aux compétences
de discours. In Didactique des langues romanes: le développement de compétences chez l’apprenant.
Louvain-la-Neuve: DeBoeck Université, 2001, p. 41-54.
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O QUE SUSCITA O HUMOR NA MAD?
ALGUMAS CONSIDERAÇÕES E UMA ANÁLISE
Quando a questão é entender como se constitui o efeito de humor,
isto é, os recursos que explicam a comicidade, há, na literatura, alguns
estudiosos do assunto que observam diferentes categorias de análise do
humor, enfocando questões que consideram merecedoras de atenção e
que são importantes marcas para as suas teorias. Tomando como pressupostos alguns desses estudos – especialmente Possenti (1998, 2010),
Travaglia (1992) e Carmelino (2009a, 2009b, 2011) –, constatamos que
as causas do riso podem estar relacionadas a técnicas de ordem diversa, a
saber, linguística, cognitiva, ideológica e cultural. Desse modo, de forma
bastante simplificada, podemos dizer que o humor pode ser explicado
tanto por mecanismos estritamente linguísticos, quanto por recursos
extralinguísticos.
Dentre as técnicas observadas pelos estudiosos acima citados – que
se ligam a questões de ordem linguística, mas também pragmáticas,
textuais, discursivas, cognitivas e históricas – destacam-se: a fonologia,
a morfologia, o léxico, a dêixis, a sintaxe, a pressuposição, a inferência,
a variação linguística, a cumplicidade, a ironia, a mistura de lugares
sociais ou posições de sujeito, a ambiguidade, o uso de estereótipos, a
contradição, a especificação, a sugestão, a descontinuidade de tópico,
a paródia, o jogo de palavras, a comparação, a metáfora, o quebra-língua, o exagero, o desrespeito a regras conversacionais, as observações
metalinguísticas, a violação de normas sociais explícitas e o processo
de referenciação.
Esses recursos, convêm salientar, não podem ser considerados
humorísticos em si, uma vez que eles não apresentam um uso só humorístico. Como afirma Travaglia (1992, p. 57), o que faz com que
esses mecanismos promovam o humor “é a existência de uma situação
enunciativa classificada como humorística conscientemente pelos interlocutores e que deflagra ‘algo’ que faz com que aquilo que é dito ou
acontece seja risível”.
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Analisando as edições de 2010 da MAD, observamos que várias
técnicas são responsáveis por deflagrar o humor nos diferentes gêneros
discursivos que compõem a revista, a saber: a ambiguidade, o jogo de
palavras, a sugestão, a paródia, a especificação, a violação das normas sociais
explícitas, o exagero e a variação linguística.
Embora esses recursos sejam comuns, o mais frequente é a paródia, mecanismo que consiste em aludir “ao original ridicularizando-o,
normalmente pelo caricatural” (TRAVAGLIA, 1992, p. 62). Como a
paródia sempre busca divertir, relacionando-se ao tema ou à forma do
texto fonte que tem de ser reconhecido, vemos que essa técnica não só
mantém relação com as noções de acontecimento e memória discursiva,
como também depende delas para construir o sentido. Trata-se, a nosso
ver, de uma técnica que consiste em um processo evenemencial, ou seja,
em reconstruir acontecimentos. No caso das paródias que constam
da MAD, se o leitor não identificar o “acontecimento” parodiado,
recuperando-o em sua memória, o efeito de sentido humorístico não
se constrói.
Sob a forma dos gêneros do discurso quadrinho, história em quadrinhos, conto ou tira, são paródias constantes das edições da MAD de
2010 as de:
a) Filme: Bastardos Inglórios (“Abestados Ilógicos”), lançado no
Brasil em 10/2009 (MAD, n. 22, janeiro de 2010, p. 30-33); Avatar
(“Ahvaidar”), lançado em 12/2009 no Brasil (MAD, n. 23, fevereiro
de 2010, p. 12-15); Alice no país das maravilhas (“Alice no país das armadilhas”), lançado no Brasil em 04/2010 (MAD, n. 25, abril de 2010,
p. 9-11); Homem de Ferro 2 (“Imbromem de ferro 2”) que estreou no
Brasil em 30/04/2010 (MAD, n. 26, maio de 2010, p. 40-41); Karatê
Kid (“Cácarate Kid”; “Kara de Kibe”), lançado no Brasil em 06/2010, e
Toy Story 3 (“Toyota Story”), estreado em 07/2010 (MAD, n. 29, agosto
de 2010, p. 13-15, 37-39); Tropa de elite 2 (“Bosta de elite 2”), lançado
no Brasil em 12/2010 (MAD, n. 30, setembro de 2010, p. 10-13).
b) Programa de TV: episódios do reality show BBB 10 (Big Bro–65–
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ther Brasil)20 que foi exibido de janeiro a março de 2010 na Rede Globo
(MAD, n. 24, março de 2010, p. 40-41); e do reality show A fazenda
321, exibido no Brasil de setembro a novembro de 2010 na Rede Record
(MAD, n. 32, novembro de 2010, p. 10-13).
c) Livro: Onde vivem os monstros (“Onde chapam os monstros”),
lançado no Brasil em janeiro de 2010 (MAD, n. 27, junho de 2010, p.
35-40).
d) Jornal: Folha de São Paulo (“Trolha de S. Paulo”), especialmente
da primeira página do dia 15/10/2010 (MAD, n. 33, dezembro de 2010,
p. 22-23).
A relevância da paródia nas edições de 2010 da MAD pode ser constatada tanto pelo critério de quantidade, quanto pelo de ênfase; uma vez
que várias das paródias que aparecem em seções no corpo da revista são
anunciadas na capa (como é o caso da paródia dos filmes Avatar, Alice
no país das maravilhas, Tropa de elite 2, Karatê Kid e do reality show
BBB 10 e A fazenda 3). Isso nos leva a inferir que a paródia é o recurso
de produção do humor que representa a principal seção da revista ou o
que motiva a existência de determinada edição. Vejamos abaixo alguns
exemplos de capas da MAD 2010 para fins de comprovação.

Para ilustrar como os conceitos aqui tratados se articulam para explicar a construção do efeito de humor presente nos gêneros das edições
O Big Brother Brasil 10 foi a décima temporada do programa de televisão exibido pela Rede
Globo que estreou em 12/01/2010 e foi até 30/03/2010, tendo como vencedor Marcelo Dourado.
20

O reality show A fazenda consiste na versão brasileira do programa The Farm. Em uma
fazenda, pessoas famosas (atores, cantores, modelos, personalidades da mídia) transformam-se em peões e enfrentam a lida na roça.
21
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da MAD 2010, tomemos como exemplo o cartum de Pablo Mayer e
Denise Dambros, que consta da MAD n. 22 (janeiro de 2010, p. 12).
Essa edição faz uma retrospectiva das “13 piores cagadas de 2009”. O
cartum em questão, que reflete a “cagada n. 4”, refere-se ao fato de a
cidade do Rio de Janeiro (RJ, Brasil) ter sido escolhida como sede para
os jogos das Olimpíadas de 2016, no dia 02/10/2009.

(MAD, n. 22, janeiro de 2010, p. 12).

Para construir o efeito de sentido humorístico do cartum acima,
devemos levar em conta uma série de fatores. O primeiro deles é o conhecimento sobre o que vem a ser cartum (cartoon)22. O segundo é o
conhecimento sobre o acontecimento a que o cartum se refere (a escolha
do Rio como sede para os jogos das Olimpíadas de 2016), que, se analisado em relação com a História, segundo os pressupostos de Foucault
(1992), consiste em um acontecimento “observável” (datado).
O cartum é uma espécie de anedota gráfica; desenho humorístico e caricatural, com legenda ou
não, destinado à publicação jornalística, que tanto pode satirizar comportamentos humanos, quanto
focalizar um acontecimento atual, tecendo críticas sobre ele.
22
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Podemos observar que o cartum em questão comporta uma parte
verbal e outra não verbal. A verbal trata-se da paródia de algumas
“modalidades esportivas” (“As novas modalidades”), como vemos em
“Salto com varas para travestis” (referente a “saltos ornamentais”), “tiro
ao alvo com turistas” (referente a “tiro”); ou de especificidades ligadas
às modalidades, como em “Revezamento de crack” (“revezamento
4x100 metros”, referente à natação, ou simplesmente “revezamento”,
referente à corrida). Em todos esses casos é nítida a reconstrução de
cada um desses acontecimentos esportivos segundo os propósitos de
um sujeito linguageiro que provoca um efeito de saliência e instaura
o inesperado.
Várias são as técnicas que explicam a construção do humor das “novas modalidades” esportivas. Entre elas, citemos as mais sobressalentes:
a) ambiguidade: vista em algumas das modalidades, como em
“2. Revezamento de crack. Brasil é um forte candidato, e nem precisa
saber jogar futebol!”, em que o termo “crack” significa “droga”, mas
considerando-se a sua pronúncia, ele pode corresponder também a
“especialista” (craque). Nesse caso, o duplo sentido deve-se ao jogo das
palavras “crack/craque”.
b) especificação: vista na explicação ou comentário de cada uma
das modalidades esportivas mencionadas, como no caso “6. Sequestro
relâmpago. O país que realizar mais sequestros em uma hora ganha!”,
em que o último enunciado esclarece, colocando em destaque, aspectos
dessa modalidade.
c) sugestão: o aviso, ao final das modalidades, “Lembrando que
para pegar o ouro, qualquer brasileiro consegue ser o mais rápido do
mundo” sugere que brasileiro é o primeiro no crime, já que é o mais
rápido do mundo para roubar (“pegar o ouro”).
d) estereótipo: as modalidades esportivas e o desenho humorístico
e caricatural como um todo estereotipam o Rio de Janeiro como o lugar
do caos e o brasileiro como malandro (bandido).
e) violação das normas sociais explícitas: o cartum escancara o
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que a norma da boa educação manda calar, depreciando especialmente
o Brasil, o brasileiro e a segurança do país.
Todos os recursos aqui elencados só são capazes de promover o
efeito humorístico, considerando-se o conhecimento do leitor com relação à língua, ao acontecimento mencionado (Rio sediar as Olimpíadas
de 2016), às modalidades esportivas que constam das Olimpíadas e às
práticas de crimes mais comuns no Brasil. Assim, podemos dizer que,
nesse caso, a construção do humor está fortemente atrelada a fatores
linguísticos e extralinguísticos (especialmente os de ordem cognitiva,
social, cultural, ideológica, histórica).
Debochado e agressivo, o humor presente no cartum visa denunciar
escancaradamente a violência no Brasil, em especial no Rio de Janeiro
(“5. Tiro ao alvo com turistas. E se forem atingidos, eles já ficam aptos
para as paraolimpíadas”), a inexistência de policiamento eficaz ou a falta
de segurança (“4. 100 metros com barreiras policiais. Prova cancelada
por falta de atletas!”) e o comportamento dos brasileiros (“8. Boxe. Brasil
também é um forte candidato porque ganha todos os assaltos”).
As práticas sociais que caracterizam cada uma das modalidades
esportivas retratadas no cartum – assaltos, sequestros relâmpagos, uso
de drogas, balas perdidas – estão diretamente ligadas a acontecimentos
discursivos importantes, como a violência e a falta de segurança no Brasil
e os costumes do brasileiro. Cenas imemoriais que ajudam na construção
de aspectos da cultura do país.
A partir de nossas reflexões sobre como se constitui o efeito de
humor presente nos gêneros do discurso mais comuns das edições de
2010 da MAD, constatamos que o humor tosco, irreverente, ácido e
inteligente é explicado, em geral, por técnicas de ordem linguística e extralinguística. Não é possível, portanto, entender a comicidade da MAD
sem a mobilização de conhecimentos de natureza diversa, e, sobretudo,
sem estabelecer conexão entre linguagem e acontecimento: conexão esta
que não só elucida o grande sucesso da revista, mas também caracteriza
a técnica humorística ali mais empregada, qual seja, a reconstrução do
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acontecimento selecionado, considerando seu potencial de atualidade,
de socialidade e de imprevisibilidade. Em síntese, podemos dizer que o
humor na MAD deve-se especialmente a um processo evenemencial.
Reconstruindo acontecimentos visíveis ou refletindo acontecimentos
discursivos, a MAD consiste em um importante veículo que revela aspectos da cultura brasileira.
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O lugar social e as condições de
produção do sujeito autor:
Machado de Assis e
Carolina Maria de Jesus
Glória Maria Palma1

O lugar social do sujeito é uma das condições da construção discursiva, pois o discurso não é uma produção independente das relações sociais, pelo contrário, nasce de certo entendimento das suas contradições.
O discurso enquanto produto concreto é marcado pela subjetividade que
o produziu, mas não no sentido romântico e idealista da vontade livre
e autônoma, pois aquilo que expressa é resultado do lugar da autoria,
portanto marcado pelas condições do meio de onde procede.1
A teoria das vozes discursivas e o conceito de dialogismo que explicam a interdependência constitutiva de todo discurso humano, quer na
interlocução ou na construção textual, do filósofo da linguagem, Mikhail M. Bakhtin, é uma das fontes frequentemente requisitadas quando
se estuda as condições da produção discursiva. Bakhtin entende que
todo discurso remete a outro discurso, por isso é constituído por vozes
explícitas ou apagadas, isto é, facilmente identificadas, ou não. Portanto,
o pensamento bakhtiniano concebe o dialogismo como o princípio da
linguagem e a condição de sentido do discurso. Neste aspecto, as condições de produção do sujeito discursivo, seja ele um mero interlocutor
ou um escritor de renome, são atravessadas por outras vozes discursivas
(BAKHTIN, 1986).
Michel Foucault também reflete sobre as condições da produção
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discursiva em seu texto A Ordem do Discurso, aula inaugural pronunciada
no Collège de France, em dois de dezembro de 1970. Nesse momento o
autor apresenta os seus questionamentos sobre as delimitações do discurso, ou seja, os procedimentos de controle do discurso; aponta a relação
entre as práticas discursivas e os poderes que a permeiam: “o discurso não
é simplesmente aquilo que traduz as lutas ou os sistemas de dominação,
mas aquilo porque, pelo que se luta, o poder do qual queremos nos apoderar” (FOUCAULT, 2002). O que se pode falar; as condições em que
se pode falar; quem pode falar são os aspectos mais importantes do texto,
delimitados pelo autor como: tabu do objeto, rituais da circunstância e
o privilégio ou a exclusividade do sujeito.
As reflexões de Bakhtin e as de Foucault são fundamentais à discussão sobre a produção discursiva, pois se situam no âmbito da Filosofia da
Linguagem, disciplina que caracteriza uma das vertentes mais produtivas
do pensamento contemporâneo, principalmente quando se trata do lugar
social e das condições de produção do sujeito autor. Os sujeitos autores
de que se trata aqui são Machado de Assis e Carolina Maria de Jesus.
Dois escritores negros cujas produções literárias, além de serem marcadas
pelo lugar de procedência como todo discurso, são singularizadas “por
aquilo pelo que se luta, o poder de que queremos nos apoderar”, como diz
Foucault. E por vozes retomadas de outros discursos “em todo discurso
são percebidas vozes, às vezes infinitamente distantes, anônimas, quase
impessoais, quase imperceptíveis[...]” (BAKHTIN, 1975).
Machado de Assis e Carolina Maria de Jesus diferem em relação ao
lugar social que ocuparam na sociedade brasileira, e ao tipo de literatura
que produziram. De imediato, o que poderia aproximá-los seria a cor
da pele e o perigo da exclusão; ambos descendentes de escravos, vivendo
numa sociedade de pouca mobilidade, marcada por preconceitos étnicos
e de classe. Mas há certas peculiaridades da vida e obra dos dois autores
que possibilitam, por meio das ideias de Bakhtin e Foucault, uma discussão sobre a posição de ambos em relação à sociedade em que viveram
e às obras que produziram.
Carolina Maria de Jesus nasceu em 1914, em Sacramento, um
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pequeno vilarejo rural do estado de Minas Gerais, e faleceu em 13 de
fevereiro de 1977 em São Paulo, quase completamente ignorada, depois
de ter passado por um curto, mas grande momento de reconhecimento
e fama. Machado de Assis nasceu no Rio de Janeiro, a 21 de junho de
1839, e faleceu a 29 de setembro de 1908, nessa mesma cidade, reconhecido e prestigiado. O nascimento de Carolina acontece pouco depois da
morte de Machado. Apenas sete anos separam os dois acontecimentos.
A sociedade brasileira passa, nesse tempo, por mudanças significativas
e Carolina vivenciará novas formas de sociabilidade determinadas por
uma nova ordem social. Contudo, o fato de ser negra, pobre, favelada,
mãe solteira, semialfabetizada, o que determina a sua produção literária,
é uma consequência histórica do lugar do negro na sociedade estamental
brasileira do século 19. Identificar o lugar social ocupado por Machado
de Assis e por Carolina Maria de Jesus na sociedade em que viveram é
fundamental para se compreender o lugar literário destinado aos seus
escritos. A resposta à simples pergunta “Você conhece Maria Carolina
de Jesus?” ou “Você conhece Machado de Assis?” já é um bom começo,
para tratar dessas duas personalidades singulares da literatura brasileira.

O BRUXO DO COSME, O MONSTRO DA LUCIDEZ, O
HOMEM SUBTERRÂNEO
Os vários epítetos criados para se referir a Machado de Assis como
um profundo conhecedor da alma humana, e que servem também para
homenageá-lo, pois se trata do maior escritor do realismo brasileiro,
são sintomas da forma como a crítica se espantou com a capacidade de
observação e análise do autor na segunda fase da sua produção literária.
Machado debruçou-se com minuciosa atenção sobre a sociedade carioca
de seu tempo, principalmente na década de 1880, quando começaram a
aparecer seus romances e contos marcados por uma análise de distanciamento crítico, irônico e implacável. A obra Memórias Póstumas de Brás
Cubas inicia essa fase com um defunto autor sem nenhum impedimento
para revelar a banalidade da existência e a falta de projeto de vida de um
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legítimo representante da burguesia brasileira. A fase realista de Machado
rompe com o lugar social do qual já falara o autor, e institui outra voz
literária; por trás de todos esses epítetos surgia um olhar desencantado.
A primeira fase da produção machadiana não apresenta grande
ruptura com o modelo romântico, e por isso é concebida pela crítica
como a fase romântica desse autor. Neste período, que coincide com
os esforços do autor para se situar bem na sociedade carioca, inclusive
conseguir um emprego público que lhe garanta decentemente a sobrevivência, o autor produz romances de acordo com a moral burguesa. Não
se afastando nem da linguagem, nem dos valores que asseguram a essa
classe poder e prestígio. Se os romances seguem essa direção ideológica,
os contos também. Não se pode esquecer que Machado de Assis teve a
sua fase de Machadinho, o jovem que procurou e encontrou um novo
lugar social no qual foi se estabelecendo e se consolidou como o fundador da Academia Brasileira de Letras. Porém Joaquim Maria Machado
de Assis nasceu na Quinta do Livramento, aos pés do Morro do Livramento. Foi batizado na Capela da Senhora do Livramento, Paróquia de
Santa Rita, a 13 de novembro de 1839. Seus pais foram Francisco José
de Assis, pardo, e Maria Leopoldina Machado, portuguesa da Ilha de
São Miguel, casados a 19 de agosto de 1838. A família era agregada da
Quinta do Livramento, pertencente à dona Maria José de Mendonça
Barroso, viúva do brigadeiro e senador do Império, Bento Barroso Pereira. Os avós paternos de Machado foram Francisco de Assis e Inácia
Maria Rosa, um casal de pardos forros. A infância do autor é cercada de
histórias propensas a destacar a pobreza em que vivia e a capacidade de
superar desafios. Mas, na verdade, pouco se sabe desse período. Certo
mesmo é que viveu a infância no Morro do Livramento, cedo perdeu
a mãe e uma irmã. Foi sacristão da Igreja da Lampadosa e aprendeu as
primeiras letras na escola de São Cristovão. A madrasta, Maria Inês, foi
quem o amparou após a morte do pai.
Seu primeiro emprego do qual há registro foi como aprendiz de
tipógrafo na Imprensa Nacional, no qual permaneceu de 1856 a 1858,
tendo como protetor Manuel Antonio de Almeida. Após esse período,
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Machadinho entra para a tipografia e livraria de Paula Brito, como revisor e caixeiro. Nesse ambiente, por onde passavam todos os interessados
em literatura e cultura, pode conhecer muitas figuras importantes da
sociedade carioca, pois a Livraria de Paula Brito era um ponto de encontro reconhecido e apreciado naquela época. Deve-se destacar que Brito
também era pardo, com uma história de sucesso.
Nos anos de 1860 e 1870, Machadinho se tornou Machado, pois
foi um período em que publicou e trabalhou em vários jornais, fez crítica teatral, circulou pelas bibliotecas públicas e particulares do Rio de
Janeiro, fez amigos e contatos importantes para sua carreira literária e
profissional. Em 1867 é nomeado ajudante do diretor do Diário Oficial,
começa então a sua carreira no funcionalismo público, a qual galgará até
chegar ao cargo de Diretor-Geral da Viação em 1891. A vida profissional
e a carreira literária de Machado de Assis evoluíram de forma lenta, contínua e paralela, inclusive seu casamento com Carolina Augusta Xavier
de Novais faz parte dessa contínua trajetória que evolui sempre com
novos projetos literários, contatos com figuras importantes do Segundo
Império. Destaque-se a amizade com Nabuco, e o conjunto de cartas
resultante dessa relação de amizade e empreendimentos.
Após o casamento com Carolina em 1869, desenvolve-se uma fase
muito importante para a carreira literária de Machado, tem início o seu
contato com a Editora Garnier, que publicará toda sua obra, e o autor
mudará da Rua dos Andradas para a Rua da Lapa e posteriormente para
a Rua das Laranjeiras, e depois definitivamente irá para a residência do
Cosme Velho, um sobrado, em que morrerá Carolina em 1904 e Machado em 1908.
Menino pobre do Morro do Livramento, negro, epilético, sem
educação formal, tendo que trabalhar desde garoto para sobreviver,
Machadinho, depois Machado de Assis, é para a história da literatura
brasileira um símbolo que remete ao mito do gênio reconhecido e admirado. A primeira fase de sua obra parece justificar essa trajetória. O lugar
do escritor, o seu lugar social, não difere de qual fala o restrito grupo de
escritores pertencentes à elite burguesa carioca. As ferramentas mane–77–
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jadas para o ofício de escritor são as mesmas, e o lugar social também,
guardado certo empalidecer do estilo romântico que já denunciava o
esmorecimento da estética, talvez em seus estertores.
Machado, nessa primeira fase, apresenta-se como um escritor que
acata a ordem discursiva, submete-se às interdições; diz o que pode
dizer e como pode dizer, aceitando os rituais de circunstância e o tabu
do objeto (FOUCAULT, 2002). Nas obras dessa fase, o autor respeita
os valores da família, dos contratos sociais, do casamento como porta
para a felicidade, demonstra confiança no conjunto das categorias que
determinaram a produção do romantismo nacional. Procura-se justificar
esse momento machadiano ao aproximar vida e obra do autor. Alguns
críticos chegam a comparar o perfil de certas personagens femininas
com as atitudes de Machado em relação à aceitação dos valores burgueses vigentes. E, assim, até poderá ser. Mas o que existe, em termos
discursivos, é uma adequação do lugar social conquistado pelo autor às
vozes que falam em seus romances. São as vozes que denunciam o lugar
de onde Machado fala, ou melhor, de onde quer falar, por isso é que elas
são apreendidas e assimiladas.
O autor não rompe com o estatuto romântico, a ética idealista
comanda o enredo desses romances da primeira fase; há sofrimento
amoroso, há a triangulação romântica, as relações amorosas se consolidam no casamento, as personagens são mais exploradas em suas virtudes
e vícios: os melhores e os piores. Porém, existe a luta das personagens
femininas por uma situação social melhor, e o autor é cúmplice delas
nessa ambição, por isso as conduz à realização do desejo. O amor vence,
mas tem como aliado a condição social sólida, que possibilita uma vida
digna e confortável. A felicidade da classe social a que Machado se refere é
uma síntese de duas categorias: amor e condição econômica privilegiada.
O autor não faz apologia ao amor incondicional, à paixão avassaladora
como móvel do comportamento e das decisões das personagens, pois tal
atitude caracteriza somente os autores do ultrarromantismo. Machado
acompanha o comportamento literário de José de Alencar em certos
romances urbanos em que retratou a elite carioca, como é o caso de
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Senhora; o amor e a condição econômica determinaram a felicidade de
Aurélia e Seixas. Embora Alencar se esforce na construção de argumentos
em favor do sentimento amoroso, o que não acontece com Machado,
ainda assim as marcas da preocupação com o dinheiro estão presentes
em toda a obra.
Machado de Assis se casa com Carolina Augusta Xavier de Novais
em 1869, fato que vem lhe estabilizar a vida afetiva, social e profissional.
Carolina nasceu no Porto em 1835 e veio para o Brasil em 1866. Era irmã
de Faustino Xavier de Novais, amigo de Machado, e alguns biógrafos
atribuem a sua vinda ao fato de precisar cuidar do irmão acometido pela
tuberculose; outros apontam uma decepção amorosa como causa da
mudança. O fato é que se conheceram e se amaram “Tu não te pareces
com as mulheres vulgares que tenho conhecido. Espírito e coração como
os teus são prendas raras... Como te não amaria eu?” (Carta a Carolina,
1868). Viveram juntos 35 anos, durante os quais foram felizes, tanto
que, após a morte da esposa em 1904, Machado confidencia ao amigo
Nabuco que não deseja mais viver. Carolina era uma mulher culta e de
muitas leituras, portanto acompanhou de perto a produção literária de
Machado, inclusive ajudando-o na preparação e correção dos textos.
Bem casado, com a carreira profissional e jornalística em ascensão, em
1873 é nomeado Primeiro Oficial da Secretaria do Estado do Ministério
da Agricultura, Comércio e Obras Públicas, com relações de amizade
estáveis entre a intelectualidade da capital do império, o ficcionista
Machado de Assis tem uma posição social bem definida enquanto voz
literária. É desse lugar social que saíram seus romances da Primeira fase,
da década de 1870. O melhor da obra machadiana começaria a aparecer
no final dessa década, revelando a mudança, ou melhor, a ruptura do
autor com seu primeiro estatuto literário, o romântico, e iniciando uma
forma de produção, a realista.
O romance Memórias Póstumas de Brás Cubas, publicado em 1881
pela editora Garnier, denuncia o aparecimento de outro lugar da autoria,
não do autor, porque Machado continua sua trajetória de ascensão social,
profissional e de reconhecimento literário. Porém a autoria se volta contra
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a classe a que pertence, como o fizeram os autores realistas portugueses
da Geração de 1870. O autor desconfia da aceitação do público leitor e
já vai avisando no prólogo:
Acresce que a gente grave achará no livro umas
aparências de puro romance, ao passo que a gente
frívola não achará nele o seu romance usual; ei-lo,
aí fica privado da estima dos graves e do amor dos
frívolos, que são as duas colunas máximas da opinião (OBRAS COMPLETAS, 1975).

Machado sabe que a sua obra busca um leitor diferente com uma
nova visão de mundo, talvez poucos leitores brasileiros possam compreendê-lo, entretanto, assim como ele conclui no final do referido prólogo:
“A obra em si mesma é tudo se te agradar, fino leitor, pago-me da tarefa;
se te não agradar, pago-te com um piparote, e adeus” (OBRAS COMPLETAS, 1975).
O prólogo de um defunto autor testemunha o início da mudança
de voz da autoria. Machado sabe que agora a sua posição é outra e não
mais agradará a todos. Não caminhará pelas sendas do consenso dos
frívolos, nem dos graves. Por meio da “galhofa” e da “melancolia” dialogará com os críticos, cujo perfil possibilita um entendimento com a
nova autoria recém-nascida. Ao tratar ironicamente de perfis não ideais
de leitor, a autoria dissimula o que entende por leitor ideal, mas sugere
que não se trata mais de agradar, de ir ao encontro do paladar viciado do
leitor comum; sua obra traz, por trás das vozes das personagens, a voz do
distanciamento, da ironia e da desilusão com a natureza e a mesquinha
condição humana. Machado apresentará suas críticas de forma indireta,
porá as personagens em cena; elas se denunciarão. Caberá ao leitor maduro compreender e construir o sentido implícito da cena, ou do teatro
humano armado pela autoria.
A crítica considera que a fase realista de Machado corresponde não
só à maturidade literária do autor, mas também à maturidade do autor.
Uma condição de vida e obra alcançada por meio de uma lenta evolução;
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tempos de reflexão e espera. As publicações, pelo menos dos romances,
acontecem com vários anos de intervalo, sugerindo um exercício lento,
gradual, sem as impaciências da juventude. Em Memórias Póstumas de
Brás Cubas e em Dom Casmurro, o tempo é o da memória; embora os
narradores tenham pontos de vista diferentes, o primeiro em primeira
pessoa e o segundo em terceira pessoa, ambos estão submetidos à memória, e é deste lugar, que remete ao passado, ao distante, ao já acontecido, que o narrador e as personagens se apresentam. O tempo facilita a
análise crítica, embora possa parecer contrária à observação tão almejada
pelos escritores realistas. Porém a autoria machadiana não se limita aos
preceitos do realismo que conduziu ao naturalismo, pois seu intuito e
deliberação é a observação distanciada das condições e contradições, dos
limites, da subjetividade humana marcada por uma natureza impiedosa
e uma vontade que vacila.
O Bruxo do Cosme Velho, O Monstro da Lucidez, O Homem
Subterrâneo são epítetos que parecem corresponder ao lugar onde a
autoria se colocou para construir suas narrativas. O senso comum ou a
crítica especializada, ao caracterizar o autor ou a autoria, ainda que de
forma metafórica, revela que identifica e compreende a posição da voz
literária machadiana. O distanciamento, a lucidez, a profundidade crítica
com que a autoria se debruçou sobre a sociedade observada, sobre o seu
objeto de análise, confirmam que houve, de fato, uma mudança drástica
entre a primeira e a segunda fase da produção machadiana. Não se trata
mais de uma autoria jovem e esperançada, mas de uma autoria madura
e desesperançada, sem ilusões: uma consciência crítica que não teme
denunciar tudo o que consegue observar.
Machado não pertencia por nascimento à classe social que depois
passou a integrar: ocupou o mais alto cargo burocrático do Ministério da
Viação. Sua trajetória de vida revela esforços empreendidos nesse sentido.
E as obras da sua primeira fase não apresentam, por meio do lugar da
autoria, um confronto com os valores e ideologia social vigente. O que se
percebe nessa produção é uma conformidade sóbria, uma observação até
respeitosa do modelo burguês. Entretanto, na maturidade física, social
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e intelectual, Machado passa por uma espécie de iconoclastia; constrói
personagens que denunciam as fragilidades de uma sociedade que está
em crise; Brás Cubas, por exemplo, é um legítimo representante da
elite carioca, que vive de rendas, não consegue realizar nenhuma ação
que fortaleça a sua classe como o casamento, a participação política, a
realização de uma atividade que dignifique o seu nome e o de sua família.
Trata-se de uma voz social apagada, conformada; um solteirão insosso e
despreparado para exercer sua função de membro da elite escravocrata.
Machado denuncia essa falência de forma irônica e melancólica, e o faz
com a competência de um cínico, pois põe a personagem a se denunciar.
É o próprio Brás que desvela, aos olhos do leitor, suas incompetências
e suas derrotas. E no final de todas as “negativas”, pois é assim que o
narrador se refere à sequência de seus dias na Terra, lá do outro lado do
mistério, ele afirma: “Não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura
o legado da nossa miséria.” (AGUILAR, 1975). A ironia de Machado é
assombrosa, e está dizendo ao leitor: o melhor feito de Brás foi não deixar
um representante de sua classe no Rio de Janeiro. Mesmo porque essa
elite está em decadência e sua falência já está decretada.
A ironia machadiana é o recurso de linguagem mais poderoso
usado para estabelecer o distanciamento crítico, é o efeito de sentido
mais eficaz para a desconstrução da ordem do discurso. As personagens machadianas dizem o que não deveriam dizer, fazem o que não
deveriam fazer; são apresentadas agindo contra si mesmas. A ironia é,
portanto uma metodologia da autoria para desmascarar a personagem
e seu discurso, e por consequência o sistema de valores da classe que a
personagem representa. Justifica-se, portanto, os epítetos Homem do
Subterrâneo e Monstro da Lucidez. As personagens em cena revelam
todas as suas singularidades, mas para que assim aconteça é necessário
observá-las bem; o leitor deve perceber o jogo da autoria, conhecer o
histórico literário do autor, isto é, saber qual o lugar social dessa voz
literária. A autoria machadiana fala de um lugar à margem, distanciado,
e sem complacência.
Dizem que algumas vezes Carolina sentia pena das personagens, e
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reclamava com Machado. Mas, se o lugar da autoria é uma escolha lúcida
do autor, como é o caso da obra machadiana, os fatores que determinam
essa escolha nem sempre podem ser identificados. Machado apresenta
uma galeria enorme de personagens, porém nenhuma possibilitou a
autodefesa; esse olhar trágico, que tenta um consolo metafísico levando
às últimas consequências as fragilidades humanas, sabendo de antemão
que a existência é desafio, também pode ser interpretado como catarse.
Uma catarse para o menino do morro do Livramento, para o jovem
Machadinho cheio de sonhos a realizar, e para o Machado adulto que,
como qualquer ser humano, deveria aceitar os imperativos da natureza,
e os imperativos de uma sociedade agindo à revelia do sujeito. Machado
é o escritor do olhar trágico, não tenta conter os infortúnios ou disfarçá-los, ao contrário, aceita-os como um dado contingencial da criatura, pois
criatura não é criador. Por isso, ironiza os que assumem ares de criador,
ou ainda, que se iludem parodiando a atitude de criador. Neste sentido,
Machado se afasta da posição dialética, e não cabe aos leitores e à crítica
exigir dele uma posição diferente. Pois pensou e agiu como um homem
de seu tempo, e é a partir desse lugar que posicionou a sua autoria.
A visão trágica da condição humana aparece na voz da Natureza ou
Pandora que fala com Brás durante seu delírio: “– Sim, verme, tu vives.
Não receies perder esse andrajo que é teu orgulho; provarás ainda, por
algumas horas, o pão da dor e o vinho da miséria.” (AGUILAR, 1975).

A CINDERELA NEGRA
O epíteto Cinderela Negra aqui retomado para destacar a voz social
da autoria construída por Carolina Maria de Jesus é o título da melhor
biografia sobre a autora, escrita por José Carlos Sebe Bom Meihy e Robert M. Levine (Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 1994). Carolina surge
aos olhos encantados da sociedade brasileira e aos seus próprios olhos
como uma autêntica cinderela, e é dessa condição de conto de fada que
se apresentam os dados paradoxais de sua voz e existência.
A apresentação de Carolina Maria de Jesus ao Brasil e ao mundo
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como escritora é uma consequência do seu encontro com o jovem jornalista Audálio Dantas, na favela do Canindé, em abril de 1958. Segundo
depoimento de Audálio, ele fazia uma matéria naquela favela, quando
Carolina se aproximou para intimidar um grupo de adultos que brincavam no playground construído para as crianças. Carolina dizia que iria
colocar o nome deles no livro que estava escrevendo. O jornalista quis
saber do que se tratava e tomou contato com o diário de Carolina pela
primeira vez. Percebeu que estava diante de um depoimento da maior
importância, e a partir daí passou a trabalhar para que a obra fosse publicada (Entrevista, UNESP, 2007).
Carolina escrevia desde 1955, em 1958 já tinha um bom material
produzido, mas seu diário se estende até janeiro de 1960, quando a autora
vai deixando de ser favelada, e começa a ser vista, principalmente a partir
das reportagens jornalísticas a ela dedicadas, como um fenômeno, algo
inusitado na sociedade brasileira do final da década de 1950 e começo
da de 1960. A trajetória da mineira Maria Carolina de Jesus revela como
a voz de sua autoria foi se construindo, ao mesmo tempo em que foi
descobrindo uma forma de construção discursiva possível, condizendo
com seu lugar social.
Como já foi dito, Carolina nasceu a 14 de março, em 1914, Sacramento, Minas Gerais, filha de João Cândido e de Maria Carolina de Jesus. Era bisneta de escravos e passou a sua infância no bairro do Chafariz,
reduto dos negros da pequena cidade. Vivia com a mãe que era lavadeira
e não chegou a conhecer o pai, mas a figura do avô materno, Benedito
José da Silva, sempre esteve presente em seus escritos. Ela deu-lhe também um epíteto “Sócrates Negro” ou “Sócrates africano”. Frequentou o
colégio Allan Kardec por dois anos e ali foi alfabetizada pela professora
Lonita Solvina. O fato de ser matriculada na escola não foi motivado
pelo desejo da mãe, como afirma Carolina, entretanto pela caridade de
uma senhora espírita que pertencia à instituição. Em outros depoimentos, a autora afirma que o avô também influenciou, pois ele dizia que
negro precisava de estudo para melhorar de vida. Mas a menina Bitita,
era esse seu apelido infantil, no início, não gostava da escola e por isso a
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mãe chegou a surrá-la várias vezes para convencê-la a se interessar pelos
estudos. A vida na escola durou pouco porque a mãe decidiu trabalhar
na roça, como colona, e nessa condição parece que permaneceram por
alguns anos, morando em fazendas em busca de melhores empregos.
Saindo da zona rural, passando por diversas cidades como Uberaba,
Franca e Ribeirão Preto, Carolina trabalhou como empregada doméstica, seguindo o mesmo destino da mãe que faleceu em 1937. Em 1947,
com 33 anos, seguindo, agora, o destino dos migrantes brasileiros de
muitas regiões do país em busca de melhores condições de vida e trabalho, Carolina escolheu mudar-se para São Paulo. Agora, só no mundo,
passa por muitas experiências degradantes como não ter onde dormir e
morar. Em São Paulo, passa também por vários empregos, e tem a sua
fase de empregada doméstica, trabalho em que não consegue se fixar,
pois não se adapta ao padrão exigido pelas classes empregadoras. Perdeu
alguns empregos porque passava a noite fora do local de trabalho. Saía
muito para namorar e não se submetia à moral vigente que determinava
as regras para uma boa funcionária doméstica. Segundo Carolina, ela
trabalhou para pessoas importantes, mas não conseguiu se estabelecer
na profissão.
A vida de Carolina fica mais difícil em 1948, quando engravida; consequência de um relacionamento com um português que a
abandonou, da mesma forma como a família para a qual trabalhava
a dispensou. O resultado dessas contradições sociais e pessoais é a ida
de Carolina para a favela do Canindé, uma das sete existentes em São
Paulo naquela época, onde se estimava que vivessem cerca de 50 mil
favelados. A favela escolhida localizava-se em lugar isolado, próxima a
um depósito de lixo de cuja renda conseguiu tirar o mínimo necessário
para sobreviver por longos anos, durante os quais se nota, na favelada
Carolina, uma atitude de altivez e independência crítica. A favela, o lixo
e a pobreza não submetem a futura autora, ao contrário, motivam-na a
escrever o seu diário; denunciar autoridades, políticos, pessoas comuns,
instituições, órgãos públicos: datar as mazelas sociais, por meio do registro do seu próprio cotidiano, e nomear atores do drama social vivido
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pelos favelados. Ela não queria esquecer nada, era preciso escrever o nome
de todos em seu diário e isto valia tanto para o presidente da república
quanto para o mais recente anônimo chegado à favela.
Carolina construiu o seu barraco, buscando materiais da construção
de uma igreja a cinco quadras de sua morada. Levantou-o e o cobriu
com folhas velhas de zinco, encontradas nas mesmas condições e tinha
orgulho de seu trabalho e realização. Foi debaixo desse teto que nasceram
seus três filhos, o primeiro, João, nasceu três meses após a mudança.
Dois anos mais tarde (1950), fruto de outro namoro, nasceu José Carlos,
filho de um espanhol, que segundo a autora, lhe deu amor e dinheiro.
Em 1953, assim como os outros, nasceu Vera Eunice, a menina cujo
gosto elegante teria herdado do pai; um senhor rico e branco, conforme
registros posteriores da mãe em seu diário.
Em 1955, além de trabalhar para sustentar os filhos, Carolina
inicia um trabalho de outra ordem, intelectual, no qual depositará as
suas impressões, reflexões e seus desafetos. Um discurso atravessado por
muitas vozes, algumas esmaecidas e quase apagadas, outras explícitas,
muito bem definidas. A autoria discursiva criada por Carolina pertence
ao gênero diário; é a voz de uma mulher negra, favelada, mãe solteira de
três filhos de pais diferentes, semialfabetizada, cuja consciência crítica
se revela pelo impulso ao ato da escritura. Carolina tornou-se famosa
pelas suas atitudes críticas e contestadoras, que se concretizavam quando
tomava a palavra. Gostava de conversar sobre política, tecer críticas à vida
cotidiana da favela, fazer pequenos discursos quando era estimulada, ou
provocada. Sempre demonstrou ter facilidade para se expressar e não se
intimidava perante uma plateia. Mas ainda faltava um lugar mais nobre
e privilegiado para o seu discurso; não estava satisfeita com o seu lugar
de mera interlocutora, a fala cotidiana e as vozes com quem dialogava
não eram suficientes.
Carolina quer trabalhar na construção de um texto, quer instituir
uma autoria sua; ter direito a um lugar na ordem do discurso. A decisão
de escrever, testemunhar a sua existência pela escrita, é um sintoma da
presença de outras vozes no seu discurso, por isso a autoria literária criada
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por Carolina não se restringe à denúncia de uma favelada, tão explorada
pelas mídias da época, principalmente o jornalismo impresso. Em muitas
passagens de seu diário, a autora explica os motivos que a levavam ao
ato da escritura. Quando se analisa como uma personalidade romântica, emotiva, sensível, está tentando responder, talvez em princípio a si
mesma, porque é escritora: “Hoje estou triste. Deus devia dar uma alma
alegre para o poeta.” (Diário Pessoal, 1985).
Em 1958, três anos após o início do diário, ela já está convencida
de que o material escrito tem valor, e intimida as pessoas, dizendo que
vai falar deles em seu livro. Carolina já sabe que domina uma função
discursiva, é responsável pela criação de uma autoria, que pode revelar a
sua realidade exterior e subjetiva, mas também modificar a sua relação
com o mundo:
Vocês são incultas, não pode compreender. Vou
escrever um livro referente à favela. Hei de citar
tudo o que aqui se passa. E tudo que vocês com
estas cenas desagradáveis me fornecem argumentos
(JESUS, 2001).

Em outros momentos, confiando tanto em seus textos, verbaliza
de forma pragmática o seu sonho:
É que eu estou escrevendo um livro para vendê-lo.
Viso com esse dinheiro comprar um terreno para
eu sair da favela. Não tenho tempo de ir à casa de
ninguém (JESUS, 2001).

Embora morasse na favela, Carolina não se considerava uma favelada como os demais, no sentido de não ter direito à produção escrita.
Por isso sua vida é marcada por vários episódios de brigas e agressões
verbais, nos quais é sempre acusada de arrogante, presumida e orgulhosa. Os vizinhos e conhecidos não compreendem sua atitude de altivez
perante a vida, se não passa também de uma simples favelada. Além
disso, a atitude de Carolina sempre lendo ou escrevendo em espaços
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públicos parece provocativa e incomoda até as crianças que lhe dirigem
desaforos racistas:
- Se eu pudesse mudar desta favela! Tenho a impressão que estou no inferno... Sentei ao sol para
escrever. A filha da Silvia, uma menina de seis anos,
passava e dizia: - Está escrevendo, negra fidida! A
mãe ouvia e não repreendia. São as mães que instigam (JESUS, 2001).

Em outro momento a reflexão da autora é ainda mais incisiva, e o
desejo de se fazer ouvir por meio do texto escrito é uma ideia fixa:
O dia de hoje me foi benéfico. As rascoas da favela estão me vendo escrever e sabe que é contra
elas. Resolveram me deixar em paz. Nas favelas,
os homens são mais tolerantes, mais delicados. As
bagunceiras são as mulheres. As intrigas delas são
iguais à de Carlos Lacerda que irrita os nervos. E
não há nervos que suporta. Mas eu sou forte! Não
deixo nada imprecionar-me profundamente. Não
me abato (JESUS, 2001).

Segundo a ordem discursiva de Foucault, Carolina estava interditada, não podia escrever porque não estava autorizada: não ocupava
um lugar social que lhe permitisse ser uma escritora. Estava controlada
e impedida pelas três instâncias do sistema de exclusão: tabu do objeto,
rituais de circunstâncias e privilégio ou exclusividade do sujeito. Falar
sobre a favela era um tabu tanto para os favelados quanto para os responsáveis pela existência dela. Falar publicamente, fora das circunstâncias
consideradas próprias, discutir e denunciar a vida na favela irritava até
os outros favelados. E afinal que autoridade tinha Carolina como sujeito
discursivo? Não era padre, médico, polícia, delegado, vereador, prefeito,
assistente social. Não era uma voz revestida de nenhum poder delegado
pela sociedade. Mas Carolina sempre foi dada às letras. Trazia como
marca de sua identidade a atração pela leitura e escrita; considerava-se
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uma escritora e assim se comportava. Como se percebe no depoimento
da filha Vera Eunice:
Minha mãe nunca perdeu o hábito de ler e escrever, desde cedo. Se ela tinha na ponta da língua os
assuntos do jornal, já lia livros de romances, poesia,
por que não escrever? Escrevia, mandava para um
jornal, e às vezes saía publicado. Ela A-DO-RAVA!... Recortava para guardar numa pasta que até
hoje eu tenho, e um dos recortes mais antigos é de
uma poesia para Getúlio Vargas, que ela admirava
profundamente (SEBE; LEVINE, 1994).

Carolina era ávida leitora, gostava de romances e poesia, mas também de notícias; se interessava, principalmente, por política e economia.
Tinha prazer em acompanhar as campanhas eleitorais e saber sobre a
vida dos candidatos; fazia discursos públicos sobre eles de forma a influenciar os ouvintes. Acompanhava a vida do país pelo rádio, jornais
e revistas encontrados no lixo, de onde recuperava muitos livros. Mas,
deve se destacar sua relação com o rádio, pois Carolina viveu a fase áurea
dessa mídia e muitas vozes constitutivas de seu discurso têm origem nas
vozes do rádio de seu tempo; ela se distraía e se instruía por meio dos
programas que acompanhava.
Liguei o rádio para ouvir o drama. Fiz o almoço
e deitei. Dormi uma hora e meia. Nem ouvi o
final da peça. Mas, eu já conhecia a peça. Comecei
a fazer o meu diário. De vez em quando parava
para repreender os meus filhos. Bateram na porta.
Mandei o João José abrir e mandar entrar. Era o
Seu João. Perguntou-me onde encontrar folhas de
batatas para a sua filha buchecar um dente. Eu disse
que na Portuguesinha era possível encontrar. Quis
saber o que eu escrevia. Eu disse ser o meu diário.
– Nunca vi uma preta gostar tanto de livros como
você. Todos tem um ideal. O meu é gostar de ler
(JESUS, 2001).
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Carolina escrevia muito e nem tudo foi editado, ainda há inéditos
dispersos, uma parte está com a filha:
Só aqui em casa, tenho três romances inéditos dela,
escritos a mão. Em caderninhos. Tudo tinha um
fundo de verdade, pois as histórias aconteceram
MESMO! (SEBE; LEVINE, 1994).

As obras de Carolina Maria de Jesus editadas são: Quarto de Despejo – Diário de uma Favelada (Francisco Alves, 1960), Casa de Alvenaria
– Diário de uma Ex-favelada (Francisco Alves, 1961), Pedaços de Fome
(Editora Áquila, 1963), Provérbios (Editora Áquila, 1963) e Diário de
Bitita (Editora Nova Fronteira, 1986). Somente a última obra é póstuma,
as outras é que fizeram o sucesso de Carolina.
A obra Quarto de Despejo – Diário de uma Favela virou um best-seller, uma obra traduzida para 13 idiomas. Por meio dela, a autora se
transformou em celebridade exótica, rara, e a mídia a conduziu soberana
e bem-vestida aos principais eventos literários do momento. O sonho de
sair da favela, ter casa de alvenaria, foi consequência dos muitos livros
vendidos e do sucesso junto ao público. Entretanto o sonho durou pouco
e os motivos desse tipo de fracasso são discordantes.
Conhecer as condições de produção da obra de Carolina, identificar como ela constitui a sua autoria e, por meio dela, o lugar de onde
se insurge contra a ordem discursiva é uma maneira de compreender
vários aspectos de sua história de vida e obra, além de fornecer pistas que
esclarecem as muitas desavenças ocorridas na trajetória de sua produção
literária. As complexas condições de vida da autora Carolina Maria de
Jesus são transpostas para a sua autoria. A autoria que a escritora institui,
primeiramente, está na favela, mas não fala só desse lugar discursivo,
pois há vozes emergentes de seu discurso que partem de outros lugares.
Por isso, Carolina é tão mal compreendida na favela e, ao contrário, fora
dela obteve tanto sucesso, principalmente entre os intelectuais menos
conservadores. A autora tem consciência das duas dimensões de sua vida:
a condição física de favelada e a condição intelectual de escritora. É por
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isso que essas duas dimensões se cruzaram e se complementam como
vozes discursivas, como se nota no trecho abaixo:
Duro é o pão que nos comemos. Dura é a cama
que dormimos. Dura é a vida do favelado. Oh! São
Paulo rainha que ostenta vaidosa a tua coroa de
ouro que são os arranha-céus. Que veste de viludo
e seda e calça meias de algodão que é a favela... O
dinheiro não deu para comprar carne, eu fiz macarrão com cenoura. Não tinha gordura, ficou horrível
(JESUS, 2001).

Não é comum tratar das obras de Joaquim Maria Machado de Assis
e Carolina Maria de Jesus ignorando algumas categorias como: etnia,
classe social, lugar de nascimento, escolaridade. Todavia, os estudos
literários e da linguagem evoluíram muito no sentido da compreensão
do lugar discursivo ocupado pelo autor e das vozes constitutivas da
produção do discurso autoral; aspectos relevantes aos estudos sobre a
construção da autoria.
O lugar discursivo ocupado por Machado e Carolina incluiu,
portanto, todas as circunstâncias pessoais, sociais e econômicas da vida
de ambos, mais as vozes retomadas por eles que determinaram a constituição e a produção da autoria, compreendida como função literária.
Os dois autores são sujeitos sociais e sujeitos autorais e uma dimensão
não exclui a outra, pelo contrário, elas se interpenetram na estrutura
profunda de suas obras. Entretanto, o lugar de sujeito autoral corresponde ao momento decisivo de entrar na ordem do discurso, tomar a palavra
e constituir uma autoria.
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Mocinhos e bandidos
reconfigurados: formas
de vida em desenhos animados
Naiá Sadi Câmara1

INTRODUÇÃO1
Vivemos, desde o final do século passado, em uma era de profundas
transformações que influenciaram e influenciam todos os segmentos
da vida do homem, como afirma Citelli “[...] desde as organizações e
reorganizações dos modelos de gerenciamento dos estados nacionais,
passando pelo desenvolvimento tecnológico e indo às fronteiras das
novas indagações éticas trazidas à luz pela possibilidade da clonagem”
(CITELLI, 2000, p. 18).
Nossa relação com o tempo, nossa relação com o “novo” que estabelece a “transitoriedade que brinca de permanência”, a mobilidade
espacial, são exemplos de mudanças que afetam também o campo da
comunicação tanto em seu aspecto técnico quanto nos modos de ver e
sentir dos homens. Ampliação de alcances das informações, permanência
e imaterialidade provocam novos processos de aquisição, convivência e
circulação dos fatos e também provocam o surgimento de novas linguagens, de novos canais, de novas mídias.
Essas transformações pelas quais estamos passando criam, portanto,
novas formas de ser, sentir, pensar e fazer do homem, ou seja, determinam novas formas de vida aos sujeitos e às comunidades.
1
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Compreendemos formas de vida como a maneira de os indivíduos sentirem o mundo e expressarem sua concepção de existência por
meio das maneiras de fazer e ser, de consumir e organizar o seu espaço,
segundo a concepção adotada por Greimas a partir dos estudos de
Wittgenstein.
Formas de vida foi a noção escolhida por Greimas (FONTANILLE, 1993, p. 7) para substituir a noção de “estilos de vida”, anteriormente
utilizada para caracterizar a maneira pela qual os indivíduos e os grupos
exprimiam sua concepção de existência, a fim de marcar a linha divisória
entre as preocupações psicossociológicas e o campo da semiótica e para
ancorar a problemática nascente na filosofia da linguagem.
Landowski (2002, p. 42) denomina estilos de vida como: [...] projetos de vida atualizados, e por isso, primeiramente escolhidos com base
numa intencionalidade, articulada ou difusa, que os funde, e que em
troca eles manifestam, ensinando assim aos sujeitos, mediante seu fazer
e seu devir, o que eles “são”.
Dessa perspectiva, nosso trabalho tem como objetivo investigar
as formas de vida em textos lidos pelas crianças atualmente a fim de
verificar quais os valores sociais estão presentes nesses textos e identificar
sobre quais paradigmas eles estão fundamentados.
Selecionamos o gênero desenho animado por pensarmos que, nos
textos desse gênero, seus heróis, vilões e protagonistas figurativizam os
valores por meio dos quais a sociedade se constitui e constitui os sujeitos,
já que às narrativas podemos atribuir a função de tornar inteligíveis os
aspectos da realidade.
Consideramos o desenho animado como uma representação, uma
reprodução de formas de vida ou de estilos de vida já consagrados, que
pode ainda criar novas formas reorganizando marcas sociais já existentes.
Assim, pretendemos verificar se nessas manifestações discursivas há
a manutenção ou há a mudança dos arquétipos que delineiam a moral
social e a ética individual dos sujeitos leitores.
–96–

Coleção Mestrado em Linguística

A CONSTITUIÇÃO DO CÓRPUS
Atualmente, com o advento da televisão paga, existem várias
emissoras especializadas na produção e veiculação de produtos infantis.
Essa classificação de produtos infantis é bastante complexa e não é nosso
objetivo discuti-la neste artigo.
Nessas emissoras, há uma divisão que classifica os desenhos animados em infantil e adulto. Nosso objeto de estudo, neste artigo, serão
desenhos animados classificados como infantis.
Selecionamos para este estudo dois desenhos: “Ben 10: força alienígena” e “As terríveis aventuras de Billy e Mandy”. Essa escolha considerou
critérios como a audiência, a estrutura narrativa, as configurações dos
personagens e as axiologias abordadas.

BEN 10: FORÇA ALIENÍGENA
A série é uma produção americana baseada em desenhos animados
japoneses, que apresenta sujeitos em oposição maniqueísta do tipo “herói
versus vilão”. Foi criada pelo grupo Man of Action em 2005 e é exibida
pelos canais de televisão Cartoon Network, Sistema Brasileiro de Televisão
(SBT), entre outros.
O enredo apresenta a vida de um menino – Ben Tennyson que, aos
10 anos de idade, em um acampamento de férias com a sua prima Gwen
e seu avô Max, encontra um objeto caído do céu: uma esfera metálica
em cujo conteúdo havia um relógio misterioso que gruda em seu pulso.
Após esse acontecimento, o garoto descobre que o nome do relógio é
Omnitrix e que guarda o DNA de 10 espécies alienígenas diferentes,
cada uma com sua característica própria. O aparelho tem a capacidade de
transformar o usuário em qualquer uma das espécies. É o objeto mágico
que transforma a criança comum em um herói.
Cinco anos após os acontecimentos da série original, Ben, com 15
anos consegue retirar o Omnitrix quando a atividade alienígena deixa de
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se manifestar e ele volta a uma vida cotidiana e normal. Ben somente volta
a usar o relógio quando seu avô desaparece. Novamente como herói, pode
procurar o avô com a prima e um amigo, Kevin (WIKIPÉDIA, 2010).

AS TERRÍVEIS AVENTURAS DE BILLY E MANDY
É uma série considerada um desenho animado alternativo, pois não
apresenta a oposição maniqueísta entre herói e vilão e porque, conforme
vamos demonstrar a seguir, subverte os valores tradicionais da luta entre
o bem e o mal.
O enredo se desenvolve em torno das aventuras de três personagens:
Puro Osso, o Ceifador Sinistro – criatura mágica e imortal, Mandy e
Billy – crianças “normais” e mortais.
A história se inicia quando Mandy impede Puro Osso, o Ceifador
Sinistro de ceifar a alma do hamster de seu amigo Billy, desafiando Puro
Osso a um jogo de limbo do qual sai vitoriosa. Como prêmio, o representante da morte torna-se amigo e escravo deles para sempre.

UMA DINÂMICA IDENTITÁRIA
Discutindo os modos de construção da identidade, Landowski
(2002, p. 4) determina que o sujeito se constitui pela diferença, pela
existência de um ele (do outro).
[...] o que dá forma à minha própria identidade não
é só a maneira pela qual, reflexivamente, eu me
defino (ou tento me definir) em relação à imagem
que outrem me envia de mim mesmo; é também a
maneira pela qual, transitivamente, objetivo a alteridade do outro atribuindo um conteúdo específico
à diferença que me separa dele (LANDOWSKI,
2002, p. 4)

Se nos constituímos na relação com o outro, devemos considerar
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que a globalização da cultura e da tecnologia mudaram essa relação. A
televisão paga, por exemplo, que permitiu o acesso a canais de TV de
diversos países, trouxe, de maneira ainda mais incisiva, a presença do
outro, do estrangeiro, a coexistência com modos de vida de diferentes
lugares. Uma nova realidade cria uma luta entre a manutenção e a
mudança das identidades, que, nesse contexto, estão constantemente
ameaçadas pela possibilidade, principalmente, do surgimento de uma
identidade mundial única.
Com base em Landowksi (2002, p. 32), que afirma que todos
os modos de ser, de agir, de pensar (língua, sotaque, educação, ideias,
religião), ou seja, nossas formas de vida são adquiridas em contato
com o meio e constituem o parecer ser dos sujeitos perante os outros,
criando o que o autor denomina de “rótulos”, a primeira questão que
formulamos é:
1. Que categorizações são elencadas como produtos de uma semiotização, pela cultura, dentre todas as que podem ser selecionadas como
originárias social e historicamente constitutivas, como as categorias que
constituem o “nós de referência”, o tipo mais bem acabado do grupo?
A configuração das identidades sejam elas individuais ou coletivas, a escolha dos critérios de referência e sua classificação, segundo
Landowski, (2002, p. 32), se estabelecem por diferentes estratégias, nas
relações intersubjetivas, pois essas categorizações não surgem de uma
necessidade objetiva, surgem da força do uso que “naturaliza os recortes
e as significações a elas associadas”.
De modo geral, os sujeitos se apresentam tanto para si mesmos
quanto para os outros como pertencentes a uma categoria: socioprofissional, étnica, cultural, linguística entre outras. Há, no entanto, uma
superposição, ou às vezes uma valorização deste ou daquele critério e
esse processo acaba por determinar que alguns sujeitos passem a ser “um
pouco mais sujeitos que os outros”, pois cumulam “as marcas sociais convencionalmente consideradas mais positivas” (LANDOWSKI, 2002,
p. 32). São eleitos, dessa forma, como os tipos mais acabados do grupo,
enquanto os outros seriam sua imagem em negativo.
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É, então, a partir da valorização de determinados atributos e
características que as sociedades mantêm sua identidade e constroem
o Nós de referência, sujeitos mais sujeitos que os outros, portadores de
mais direitos no grupo social.
Como todo grupo dominante tende a definir negativamente a
alteridade dos que não reconhece como seus, resta-nos verificar em que
medida os desenhos animados produzidos para um público infantil estabelecem a alteridade e constituem e representam a identidade dominante.
A fim de descrever as diversidades que representam as relações de
um grupo com o seu Outro, Landowski (2002, p. 15) cria o seguinte
modelo teórico:

O herói figurativiza o tipo ideal, mais bem acabado de uma sociedade, sua referência, aquele em total conjunção com a moral e com as
formas de vida predominantes. Assumindo e representando as características da época em que vive, o herói, que para os gregos situa-se entre
os deuses e os homens, é definido pela ambiguidade – divino e humano:
representa a condição humana em todas as duas dimensões ao mesmo
tempo em que transcende a mesma condição, pois, como o Nós de referência, figurativiza as qualidades e virtudes que o sujeito comum não
consegue obter e que se torna seu objeto-valor: confiança, coragem, força
de vontade, determinação, super poderes.
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Numa visão maniqueísta, o herói é aquele que externa paixões
de benevolência e oculta paixões mais intensas, sempre colocando em
primeiro lugar a vida do outro. Por muito tempo, as formas de vida do
herói foram de abnegação, altruísmo, negação de si mesmo, negação de
dilemas pessoais, já que essas características representariam o oposto das
formas de vida dos sujeitos comuns, aquelas que deveriam ser evitadas.
Assim a forma de vida do herói, sujeito “incomum” era a perfectividade.
Observamos também nessas narrativas, a ênfase nas ações dos
heróis e não em suas características pessoais, figurativizam, pois, a forma
de vida da busca, predominantemente.
Atualmente, há um destaque maior às características pessoais dos
heróis, e suas formas de vida se aproximam mais dos sujeitos comuns:
são mais complexos, muitas vezes precisam escolher entre os valores individuais e coletivos, nem sempre adotam atitudes consideradas política
ou moralmente corretas e às vezes colocam-se diante de dilemas íntimos
entre o bem e o mal.
Essa nova configuração identitária, que provoca novas formas de
vida dos heróis, pode ser identificada no super-herói Ben 10.
Seu tipo físico, no início da série, é de um menino quase franzino,
que na segunda temporada está na adolescência. Ele possui olhos verdes,
é moreno e apresenta um biotipo magro de braços finos, quase frágil,
diferente dos heróis tradicionais para os quais o tipo físico atlético é
característica essencial.
Ben sofre com problemas de aceitação social na escola, tem dificuldades em usar seus poderes com responsabilidade, está sempre recebendo
críticas da prima.
Luta entre as necessidades individuais e as coletivas, principalmente
porque vive problemas com os pais que não sabem de seus superpoderes. Essas características figurativizam as formas de vida típicas de um
adolescente.
Espelha-se no avô – também um herói que sempre lutou contra o
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mal e é auxiliado nas lutas contra os alienígenas pela prima que possui
poderes mágicos e estabelece com Ben 10 uma relação de complementariedade; já que o herói apresenta-se como um sujeito impulsivo e
emocional cabendo à prima ser o lado racional e ponderado dele, ou seja,
ela está o tempo todo mostrando ao herói que sua forma de vida deve ser
outra, instalando nele o devir de menino para super-herói.
A noção de super-herói surgiu nas histórias em quadrinhos e caracteriza a figura de um herói com poderes extraordinários: atributos físicos
avantajados, capacidade de voar, força descomunal, armas poderosas,
entre outros. Na série Ben 10, a tecnologia alienígena é a doadora dos
superpoderes, já que o objeto mágico que transforma o menino em herói
é um relógio alienígena.
É uma característica comum aos desenhos animados contemporâneos apresentarem heróis cujos corpos são transformados por novas
tecnologias, instaurando uma forma de vida na qual o corpo humano,
tal qual ele se apresenta nos sujeitos comuns, não apresenta condições
de luta contra o mal.
O desenho animado “As terríveis aventuras de Billy e Mandy” não
apresenta a estrutura clássica que antagoniza o herói ao vilão. Os três
personagens centrais Billy, Mandy e o Ceifador Sinistro assumem a
alteridade que os define. Desta maneira, eles figurativizam a desestabilização do dessemelhante, já que instauram as formas de vida contrárias
às eleitas pelo Nós de referência.
Billy é uma criança que possui uma capacidade cognitiva limitada,
considerado na série como representante da “idiotice humana” ele tem
um nariz rosa e exageradamente grande, onde se encontra o seu cérebro.
Usa uma camisa listrada de azul e branco e tem cabelo ruivo que cobre
com um boné vermelho. É um menino hiperativo com constantes
acessos de raiva.
Mandy é a melhor amiga de Billy, e possui uma personalidade
bastante marcante, oposta à dele. É loira, sem nariz, com atitudes e
personalidade cruéis e possui um grande conhecimento do Sobrena–102–
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tural. É agressiva com todos, inclusive com seus pais. A amizade entre
eles se baseia na submissão de Billy, que permite ser escravizado por
Mandy (apesar de que ela já demonstrou gostar do garoto «mais do que
deveria», segundo ela mesma). Ela é rude com as pessoas e são raros os
momentos em que se importa com seus amigos. Sua forma de vida é
predominantemente a da raiva, a do ódio, a do mau humor incondicional
(WIKIPÉDIA, 2010).
Puro Osso é o Ceifador Sinistro, a figurativização da Morte. É
muito velho e sua condição de escravo de duas crianças foi profetizada
por uma bruxa quando ele era criança. Sua forma de vida é a da adoração
ao caos, a todas as formas de torturas e ao mundo da magia negra.
As categorias selecionadas para a composição dos personagens da
série “As terríveis aventuras de Billy e Mandy” manifestam o avesso do
Nós de referência, do herói, pois apresentam características que estão em
disjunção-exclusão àquelas determinadas como padrão pela sociedade.
Landowski (2002, p. 16), discutindo a relação entre os polos segregação e admissão demonstra que existe um equilíbrio precário entre os
dois polos; o que podemos constatar em “Billy e Mandy”, já que suas
características em avesso podem ser colocadas “a meia distância” entre
a conjunção-assimilação (quando sua diferença é bastante acentuada a
ponto de impedir sua integração ao grupo) e a disjunção-exclusão.
Nosso segundo questionamento nasce a partir do artigo de Greimas
(1993, p. 29) em que o autor diferencia uma moral social de uma moral
individual e, com base em Paul Ricoeur, diferencia a moral da ética:
A moral repousa sobre normas, uma rede de coerções, e até mesmo uma deontologia; a ética funda,
pelo contrário, um projeto de vida, e mesmo uma
teleologia. Ora o “belo gesto” não pode ser normatizado, a não ser que se torne um comportamento
convencional e passe a pertencer a uma moral social;
na medida em que ele funda uma moral pessoal,
ele não poderia pertencer a outro domínio que
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não fosse a ética, no sentido de Paul Ricoeur. De
fato, é a oposição entre a “apreensão” e a “visada”
que melhor dá conta desta distinção: a apreensão,
retrospectiva, cognitiva e valorativa, é o princípio
do julgamento moral; a visada, prospectiva, sensível
e inventiva, é a do “belo gesto” e da ética pessoal
(GREIMAS, 1993, p. 29).

A fim de afirmar novos valores, a ética pessoal nega a moral coletiva, que, modalizada pelo dever, funda a axiologia deôntica, enquanto
a ética, modalizada pelo querer, funda a instabilidade a fim de produzir
novas formas de vida.
Esses posicionamentos levam-nos a perguntar se não haveria nos
desenhos infantis a manutenção da moral social vigente ou, ao contrário,
se não haveria tentativas de rompimento dessa moral, da instabilidade
que geraria novas formas de vida.
Em “Ben 10”, o senso de adequação, a luta do herói adolescente
para a admissão e assimilação dos valores dominantes e determinados
para um herói são figurativizados em um conjunto de marcas de adesão
às normas e, portanto, à moral dominante, à ótica do mundo do legal,
do social e deôntico. Apesar de seus conflitos típicos de um herói em
construção – ele é um adolescente – os valores do respeito à diversidade,
a honra, a honestidade, o domínio do bem coletivo predominam.
Como já abordamos, em “As terríveis aventuras de Billy e Mandy”,
é a instabilidade, é a disjunção em relação à moral deôntica que predomina, imprimindo ao desenho animado uma moral pessoal, uma nova
ética.
As personagens Billy, Mandy e Puro Osso rompem o contrato com
a sociedade, com a razão e com o dever prescritos e, modalizadas pelo
querer, inauguram, no enunciado, uma nova forma de vida: a forma de
vida do estranhamento, do bizarro. Esses novos valores podem ser identificados, por exemplo, nos aforismos que com frequência, as personagens,
principalmente Mandy, apresentam:
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Evolução não faz prisioneiros; Dinheiro é a raiz
de todo o mal; O amor é para pessoas fracas; [...]
geralmente sou a favor do abuso e exploração dos
tolos; Controle da mente não funciona em gente
que pensa; Não existem sonhos estúpidos, só pessoas estúpidas que nunca realizam eles; A solidão do
homem é mais por seu medo da vida; Não tenham
medo do fracasso, porque ele faz as famílias unidas;
A felicidade é o caminho mais curto para a estupidez; Não basta ter sucesso, outros têm que fracassar;
Somos só eu e você contra o mundo… Atacamos
ao amanhecer (WIKIPÉDIA, 2010).

Podemos observar nesses exemplos o estabelecimento do conflito
entre o velho e o novo, entre o social e o individual, entre a moral e a
ética, questionando o sistema de valores, ressemantizando a axiologia
do Nós de referência.
Baseando-nos em um modelo proposto por Nascimento (2009),
podemos estabelecer a seguinte relação:

As terríveis aventuras de Billy e Mandy, como “uma reunião barroca
de antivalores” (LANDOWSKI, 2002, p. 18) faz-nos questionar por que
há simulacros que apresentam um caráter tão grosseiramente exagera–105–
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do em que sobressaem os vícios, as más formações do outro. Seria um
estado de não conjunção com a reminiscência de uma mesmice (ordem
conjuntiva), ou seja, um estado de segregação?
As atitudes segregativas baseiam-se no horror ao diferente, mas
sem sua exclusão permanente. Como justificar que o grupo dominante
consinta um espaço ao outro, ao bárbaro, dentro de sua casa? Esse outro,
cuja alteridade eu de repente descubro, que de certa forma é parte de mim
mesmo, uma parte irreconhecível de minha própria identidade.
Seria por que o grupo dominante, ao construir sua imagem em
negativo, resolveria seu problema de identidade, apresentando o Outro em seus vícios e defeitos, em sua finitude? Ou esses desenhos, que
subvertem a moral e a ordem vigente, representariam um modo de
mostrar ao sujeito, que busca dar sentidos a sua existência e a seu devir,
“a possibilidade de um outro modo de construção de sua identidade, e,
por isso mesmo, abriria caminho, tanto no plano cognitivo quanto no
plano prático para outros tipos de atitudes e de relações perante outrem”?
(LANDOWSKI, 2002, p. 26).
Dessa perspectiva, “As terríveis aventuras de Billy e Mandy” exerceriam um poder libertador, que permitiria ao sujeito poder construir sua
própria identidade enquanto positividade, sem ter que fundamentá-la
pela negação do Outro: “Eu sou o que você não é, sem dúvida, mas não
sou somente isso; sou também algo mais, que me é próprio – ou que
talvez nos seja comum” (LANDOWSKI, 2002, p. 270).
Neste caminho, segundo Landowski, o grupo dominante admitiria
que sua identidade se constrói a partir de uma série aberta de transformações dinâmicas, que possibilitam a manutenção, sempre provisória,
de uma relação justa com o Outro.
De todo modo, observamos que nos dois desenhos animados há
duas formas de vida diferentes para o mesmo público. Em “Ben 10: força
alienígena” há a manutenção da moral estereotipada e das formas de vida
da ordem predominante e em “As terríveis aventuras de Billy e Mandy”
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há a ressemantização das axiologias dominantes, propondo novas formas
de vida, apresentando a possibilidade de mudança.
Nossa análise demonstra que os desenhos animados para o público
infantil, como afirma Nascimento (2008, p. 7), ora reiteram, modalizados pelo dever, os valores impostos pelas formas de vida estereotipadas;
ora configuram, modalizados pelo querer, novas formas de vida, permitindo às crianças a possibilidade do convívio com a diversidade.
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Leitura semiótica de uma
cena de telenovela
Loredana Limoli1
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O estudo que se apresenta é uma proposta de leitura de uma cena
de telenovela, tendo a semiótica greimasiana como apoio teórico-metodológico. Dentro dos limites deste artigo, a análise abordará o plano
verbovisual, enfatizando-se os diálogos travados por personagens que
compõem um dos principais núcleos cômicos da ficção escolhida como
córpus, a novela Belíssima, de Silvio de Abreu.12
Belíssima tornou-se um grande sucesso de público durante sua
exibição, graças a um elenco bem-sucedido e uma temática sedutora,
que girava em torno do mundo restrito e glamoroso das passarelas da
moda. O luxo, a elegância e a disputa pelo poder de uma grande empresa
de lingerie ocuparam o espaço central da história, que levou milhares
de brasileiros a compartilhar a telinha por um período aproximado de
oito meses, e levou-os, também, a uma verdadeira febre de consumo de
produtos anunciados sob a forma de merchandising.
A cena escolhida envolve duas vedetes de teatro de revista, Guida
Guevara e Mary Montilla, interpretadas respectivamente por Íris Bruzzi
e Carmem Verônica, e Gigi (Pedro Paulo Rangel), personagem enigmático, apaixonado por cinema. Durante toda a transmissão da telenovela,
esses três personagens contribuíram grandemente para a consolidação
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do humor folhetinesco, ingrediente fundamental da novela das nove. Por
esse trio não possuir uma correspondência direta com os núcleos e trama
centrais da telenovela, cremos ser importante, inicialmente, situá-los nessa
história romanesca.
O episódio focalizado se passa no tempo presente concomitante à
exibição da novela, supostamente nos anos 2005-2006, na ocasião em que
Guida procura por Gigi, seu antigo amigo, mostrando-lhe um documento
referente a ações da empresa Belíssima, com a seguinte intenção: voltar
aos palcos e à antiga fama, graças ao patrocínio da empresa. Para isso,
Guida tem em mente chantagear Bia Falcão (Fernanda Montenegro),
sócia da Belíssima e irmã de Gigi. Num primeiro momento, Gigi avalia a
ideia como absurda, e louca a tentativa de chantagear a malvada Bia, mas
admite que pode dar certo. Para tanto, primeiramente teria que convencer
Mary, antiga vedete do teatro e ex-companheira de Guida, a retomar o
trabalho da antiga dupla.
No passado, Guida e Mary haviam trabalhado juntas nos palcos dos
teatros, formando a dupla “Os Furacões de Cuba”, grande sucesso da época. Mas as duas sempre viveram um clima de rivalidade, de disputa pelo
reconhecimento. Isso se evidencia no transcorrer da trama, em muitas
cenas em que as duas entram em confronto verbal, trocando acusações,
ou nos comentários que ambas fazem a terceiros, nos quais denunciam
as supostas sabotagens de que eram vítimas.
As querelas das duas rivais não se davam apenas em função do prestígio cobiçado por ambas, mas se estendiam, também, aos domínios da
paixão. Mary casou-se com um empresário que havia disputado a tapas

com Guida. Por conta disso, movida pela raiva e desejo de vingança,
Guida tentou envenenar Mary com veneno “mata-rato”; depois sumiu,
levando consigo o testamento de Mary. Agora está de volta, disposta a
fazer chantagens, comprar brigas, e até se aproximar da rival para poder
mostrar que é melhor, que pode brilhar mais do que a outra.
Guida exige que Mary volte a fazer dupla com ela, caso contrário
não lhe entregará o testamento do marido falecido, que ela, Guida, havia
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roubado no passado. Para a realização do espetáculo de retorno à vida
artística, as duas vedetes precisariam de um texto, de uma história para
ser encenada, e para isso devem contar com a ajuda do amigo Gigi.
No capítulo 100, exibido em 2 de março de 2006, após muitas
idas e vindas e inúmeros desentendimentos entre as vedetes, Guida entrega o testamento a Mary, que desmaia ao comprovar que é acionista
da Belíssima. Ao levar o documento a uma advogada, Mary descobre
que possui apenas 2% das ações da empresa, e explica a Guida que não
vai ter dinheiro para produzir o show, mas esta não lhe dá ouvidos. De
qualquer forma, Gigi já havia escrito o roteiro do show, e as duas atrizes,
encantadas com o texto, unem-se para a grandiosa apresentação, que se
torna um grande sucesso.

ORGANIZAÇÃO NARRATIVA
Para a análise semiótica, selecionamos uma cena do capítulo 21,
que transcrevemos abaixo. Trata-se de um episódio bastante divertido,
que mostra Guida indo à casa de Gigi para pedir sua ajuda, no sentido
de convencer Mary a trocar o testamento pelo show.
[Capítulo 21 – 30/11/2005]

GUIDA: Gigi, o que que você acha?
GIGI: Eu acho que você enlouqueceu... Isto aqui não vai dar certo
nunca, meu amor
GUIDA: Mas claro que vai dar certo, mas claro que vai dar certo. Eu
bolei tudo direitinho, Gigi. Olha, eu falei com três advogados, viu, cada um
melhor do que o outro. Gastei uma nota, viu
GIGI: ((ri)) Você sempre a mesma, hein
GUIDA: Ah, Gigi, você acha que estou assim, sem grana, acampada
numa pensão na boca do lixo por quê? Quer dizer, a verdade é que eu gastei
tudo o que sobrou na recauchutagem, né! Tudo o que sobrou e mais o empréstimo que eu fiz no banco. Agora olha pra mim, Gigi, o que que você acha?
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Valeu a pena? Valeu? Olha só, eu tô ou não tô uma boneca? Ai Gigi, Gigi,
se eu voltar para os refletores eu tenho que estar maravilhosa...
GIGI: É... Guida, vamos raciocinar juntos. Pode ser até que você consiga chantagear a Bia, mas você vai precisar muito mais do que isso pra que
esse seu plano maluco dê certo. Você vai precisar convencer a Mary Montilla
a voltar a trabalhar com você...
GUIDA: Você não está entendendo... Essa outra deve estar feito uma
doida pra voltar a brilhar... Gigi, quando a gente fazia dupla, você sabe que
ela... Ela dava gorjeta pro iluminador que é pra ele diminuir a luz em cima
de mim. Não, ela subornava a camareira, subornava, que é pra camareira
achatar as plumas do meu penacho. Essa aí, meu filho, pra brilhar ela faz
qualquer negócio. Eu vou te falar, a Mary Montilla ela deve estar se coçando
mais do que eu pra tornar a botar o saltinho carretel num palco ou num
estúdio de televisão
GIGI: Mas ela odeia você, vocês não se falam há mais de 20 anos
GUIDA: Que bobagem, Gigi... São águas passadas. O tempo cura
tudo...
GIGI: Não... Não, não, não é assim, não, você tentou matar ela com
veneno de rato, não é, Guida?
GUIDA: Bom, tentei, tentei, mas não consegui, né? Ela tá aí viva,
não tá? Meu filho, passou...
GIGI: Não... Você falou com ela?
GUIDA: Deixei recado, né!
GIGI: E o que que ela respondeu?
GUIDA: Ela não respondeu, né Gigi, porque eu não tenho celular,
né... E lá naquela pensão, ninguém dá recado.
GIGI: Então você vai falar com ela é agora...
GUIDA: Agora?
GIGI: É, liga pra ela, liga
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GUIDA: Me dá aqui...
GUIDA: Alô? A dona Mary Montilla, por favor? É.... Guida Guevara.

O Fotograma 1 mostra Gigi, entre divertido e incrédulo, examinando o testamento do marido de Mary, furtado por Guida.

Os Fotogramas 2 e 3 revelam o momento em que Guida, envaidecida pelo resultado favorável de uma lipoaspiração, mostra a Gigi que é
capaz de voltar aos palcos. A lipoaspiração de Guida é elemento de sua
competência para a participação no show. A cirurgia inscreve-se como
programa de uso em relação ao PN principal, servindo ao sujeito como
elemento do poder-fazer. Mas falta-lhe o dinheiro necessário para a
realização do show, além, é claro, da parceria com Mary Montilla, sem
a qual os “furacões de Cuba” não podem atuar.
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Inicialmente, propomos um esquema que representa a manipulação
de Guida sobre Mary, para conseguir que a amiga, endinheirada, financie o show. Guida comunica a Mary um querer-fazer, que esta última não
tinha. Para isso, promete-lhe fornecer algo que poderá ser usado numa
futura chantagem, contra Bia Falcão.
Duas operações de troca são inseridas na narrativa como programas
de uso para a realização da performance do show, por sua vez necessária
à aquisição de competência dos sujeitos para o PN principal do Estrelato.
Esses programas de uso podem ser esquematizados da seguinte maneira:
Guida oferece o testamento a Mary
Programa narrativo da chantagem 1 (operação de troca)
■ F1 (S1) => [(S2 ∩ O1)] ‹-------› F2 (S2) => [(S1 ∩ O2)]
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■ S1 = Guida			

S2 = Mary

■ O1 = testamento		

O2 = parceria

Mary oferece o testamento a Bia
Programa narrativo da chantagem 2 (operação de troca)
■ F1 (S1) => [(S2 ∩ O1)] ‹-------› F2 (S2) => [(S1 ∩ O2)]
■ S1 = Mary			

S2 = Bia

■ O1 = testamento		

O2 = financiamento do show

Esse PN permanece virtual, já que Bia não aceita a proposta de
Mary.
Nota-se que a realização do show é considerada PN de base apenas
segundo o parecer, pois o verdadeiro objeto-valor de Guida é superar
e ofuscar o brilho da antiga companheira (PN do estrelato). Nesse
programa, a figura central é o holofote, fonte de luz capaz de valorizar
ou minimizar o desempenho artístico das duas mulheres, segundo sua
utilização mais ou menos intensa, ou segundo a competência de ambas
para a sabotagem.
■ PN da Realização do show (PN de base, segundo o parecer).
F (S4) => [(S3 U O3) ∪ (S3 ∩ O3)]
S3 = Guida + Mary
S4 = Bia Falcão (sujeito operador)
O3 = show
O PN de base (verdadeiro)
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■ PN do Estrelato (brilhar mais que a parceira)
F (S3) => [(S1 U O1) ∪ (S1 ∩ O1)]
S3 = Guida + Mary
S1 = Guida
O1 = brilho maior

ORGANIZAÇÃO DISCURSIVA
A sequência da cena escolhida para análise mostra Guida ao telefone, tentando falar com Mary. Quem atende é a empregada Mônica,
interpretada por Camila Pitanga, que, instruída por Mary, mente, dizendo que a patroa foi viajar:
GUIDA: Alô? A dona Mary Montilla, por favor? É.... Guida Guevara
MÔNICA: ((fala baixinho para Mary)) Guida Guevara...
MÔNICA: Ela viajou... Não sei, senhora... É capaz de demorar, ah
é... Eu dou o recado...
GUIDA: Olha, então faz assim, oh, toma nota bem bonitinho. É, escreve assim, Guida Guevara, é, é...., Guida com G de gato. Tá... tá... Então
faz assim, você diz pra dona Mary que eu tenho um negócio da China pra
ela. Tá? Beijinho, tchau.
GUIDA: Disse que a perua tá viajando, viu?
GIGI: Sei, e o que é que você vai fazer?
GUIDA: Eu? Eu vou até a casa dela pra ver se tudo isso é verdade, é.
Você pensa que eu vou desistir, ô::: Gigi? Nem morta, aliás, só morta, morta
e debaixo dos sete palmos, viu...
GUIDA: Ah, Gigi, eu vou indo, hein... Tchau querido, tchaau!
GIGI: Tchau
MARY: O que é que esta alma penada tá querendo comigo?
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MÔNICA: Ela falou que é um negócio da China...
MARY: Ah, negócio da China! Vá ver, essa bandida voltou a ser
muambeira e tá querendo empurrar aquelas porcarias dela pra mim... Ah,
Mônica, você sabe que eu ouvi dizer que ela anda sendo procurada pela
polícia por causa desse negócio de vender contrabando lá na fronteira com o
Paraguai. Negócio da China... Hum, nojenta.
MÔNICA: Ah, mas a senhora falou que trabalhava com ela, dona
Mary, que tinha uma dupla: os furacões da Martinica!
MARY: Que que furacão da Martinica, mas que furacão da Martinica, criatura, onde você tirou esse negócio furacão da Martinica. Eu tenho
cara de Chiquita Bacana, por acaso? Não, nós éramos, Mônica, os furacões
de CUBA!!!
MÔNICA: Ah, desculpa, Dona Mary
MARY: Não, você não tem culpa porque você é muito novinha... Você, ah,
você não pegou essa época. Também, o país é tão sem memória, meu bem. Mônica, você precisava ver quando a gente entrava em cena... Era um ARRASO!
A gente lotava estádio, cinema, teatro, boate, o que viesse... E na porta, aqueles
carrões maravilhosos... Os homens cortando os pulsos, brigando tudo por nossa
causa, olha que MARAVILHA! Era um ARRASO, era MARAVILHOSO
MÔNICA: Mas por que que vocês brigaram, dona Mary?
MARY: Porque aquela ariranha não vale NADA. Ela é uma desequilibrada... Uma desequili/ ela tentou me envenenar, Mônica, com veneno
de mata-rato
MÔNICA: Ai, que horror, dona Mary
MARY: Ah, mas eu conheço a peça, aquela é pior que espírito obcecado,
minha filha... Quando ela baixa, ela não vai embora enquanto não consegue
o que quer. Mas você já tá sabendo, Mônica, você está sabendo que eu não
vou estar nunca. Eu vou viajar e não volto nunca mais... Nunca mais,
MÔNICA: E dona Mary
MARY: Hum?
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MÔNICA: Será que eu podia sair um pouco pra pegar o Toninho que
ficou um pouco ali na praça?
MARY: Pode, mas não demora, Mônica, porque se aquela cascavel
aparece por aqui eu não sei nem o que é que eu faço, né?
A sequência de imagens abaixo corresponde ao diálogo transcrito
acima:

Nessa sequência de fotos (ver Fotogramas 4 a 7), vemos o momento
em que Gigi entrega o telefone a Guida, para que ela entre em contato
com Mary e a convença a voltar ao trabalho em dupla.

Os Fotogramas 8 a 11 revelam o instante em que Mônica atende
o telefonema de Guida. Na quarta imagem, Mary desespera-se e pede
para sua empregada dizer que viajou.

A partir do Fotograma 13, Guida despede-se de Mônica e, desconfiada, conta a Gigi que Mary viajou.
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Nesse momento (ver Fotogramas 16 a 19), Guida despede-se de
Gigi e lhe diz que vai até a casa de Mary para ver se o que Mônica disse
é verdade. Vemos Mônica, na terceira foto, perguntar a Mary se ela não
fazia parte da dupla “Furacões da Martinica”, juntamente com Guida.
A vedete, na sequência, diz a Mônica que a dupla se chamava “Furacões
de Cuba”.

O conjunto de fotos de Mary (ver Fotogramas 20 a 23) dá continuidade ao diálogo travado com Mônica. Aqui, a atriz revela que, quando
elas entravam em cena, era um arraso!
Esquematicamente, podemos visualizar a organização discursiva
do humor na cena analisada:
O papel temático de “perua”:
■ Instalação de duas isotopias: percurso figurativo da animalidade
e da teatralidade
■ Conector isotópico: figura “pluma”
Ao chamar a companheira de “perua”, Guida faz com que haja a
disponibilização de pelo menos duas unidades semânticas, ligadas, de
um lado, à aparência física (sentido figurado) e, de outro, ao animal
alado conhecido como fêmea do peru (sentido literal). Como se pode
observar, o percurso figurativo da animalidade (perua...) atende a duas
isotopias: a do palco, em que as plumas são adereços para o /parecer/
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das vedetes; e o do galinheiro, em que as plumas são constituintes do /
ser/ animal. Essas duas isotopias relacionam-se, no nível profundo, à
oposição /apreciação/ versus /depreciação/. Enquanto existe um juízo
apreciativo, os penachos na cabeça são motivo de orgulho para Guida;
no juízo depreciativo, as penas servem ao humor burlesco, em que o
termo complexo humano+animal predomina, trazendo conotações de
vulgaridade e insignificância.
O papel temático de “mercador da China”:
■ Instalação de duas isotopias: percurso figurativo do investimento
atraente e do negócio escuso
■ Conector isotópico: figura “negócio da China”
A duplicação de isotopias relaciona-se à oposição:
apreciação versus depreciação
Projetando-se as diferentes isotopias encontradas sobre a oposição
apreciação x depreciação, temos:
Quadro 1: Projeção das isotopias sobre a oposição apreciação versus depreciação

Apreciação

Depreciação

Plumas

Penacho

Perua

Negócio da China

Bom negócio

Muambeira, bandida,
contrabando, Paraguai

RUMO AO NÍVEL PROFUNDO
O primeiro elemento a ser considerado na análise do nível discursivo são os papéis temáticos desempenhados por Guida e Mary. As duas
mulheres foram vedetes do teatro de revista e, apesar de não terem mais
essa profissão no início da novela, agem em função da memória desse
tempo de sucesso, em que desfilavam nos palcos.
Como vedetes antigas, Mary e Guida funcionam como uma
–120–

Coleção Mestrado em Linguística

espécie de contraponto da novela em relação às modelos atuais,
profissionais que também desfilam, porém nas passarelas da moda.
Mary e Guida desempenhavam, na época em que eram jovens, o
mesmo papel social desempenhado pelas modelos de hoje, atuando
como manipuladoras de um querer-ser frente a um objeto-valor,
figurativizado pela beleza física e a fama. Tudo leva a crer, portanto,
que a presença da profissão de vedetes de teatro de revista num tempo
atual deve-se à possibilidade de se traçar o paralelismo entre elas e
o papel temático de profissionais da moda atuais. Assim, é possível
avançarmos a seguinte homologação, em que T0 representa o tempo
presente e T-1 a anterioridade temporal situada, aproximadamente,
quarenta ou cinquenta anos atrás.

Guida e Mary competem entre si para mostrar quem é a melhor
no palco. Por isso, agem como antissujeitos, inscritas em programas
narrativos opostos, numa estrutura polêmica em que um actante
é adversário do outro e a aquisição de valores (no caso, o sucesso
maior) significa a despossessão para o outro. Mas, como uma precisa da outra para constituírem o espetáculo, elas podem, também,
ser vistas como actante dual, ou seja, como um sujeito que age de
forma única, mesmo sendo figurativizado por dois atores semióticos. Como actante dual, elas estarão inscritas no enunciado de
conjunção com o show e também num PN mais amplo, de resgate
da memória nacional.
As duas mulheres participam, ainda, da intriga que envolve a
propriedade da empresa Belíssima, ora nas mãos de Júlia, ora nas de
André e Bia. Dessa forma, agirão como adjuvantes na restituição da
empresa, em troca, é claro, do espetáculo, que é seu objeto de busca.
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Resumem-se, a seguir, alguns elementos extraídos da análise narrativa
e discursiva:
Papéis actanciais e temáticos
■ Papel temático principal: vedetes do Teatro de Revista.
■ Adjuvantes no PN principal da Reconquista da empresa Belíssima
por seus antigos proprietários.
■ Antissujeitos no PN do Estrelato.
■ Sujeito dual no PN de Resgate da memória.
Desse modo, o texto realiza a semantização das vedetes por traço
/antigo/, ao mesmo tempo em que às modelos é atribuído o traço /atual/.
Isso permite a permanência da duplicação do tema da beleza feminina,
graças à oposição temporal /presente/versus /passado/.
No que diz respeito às estruturas do nível profundo, pode ser
selecionada a oposição /esquecimento/ versus /memória/. Como sujeito
dual no PN do Resgate da memória, Mary e Guida são os actantes encarregados da passagem sintagmática do esquecimento para a memória,
conforme se observa abaixo:

Na dinamização do quadrado semiótico, considera-se que a
posição inicial da novela era o esquecimento. Todas as ações e discursos assumidos por Guida e Mary ao longo dos capítulos tendem
à passagem para o não esquecimento. Examinando-se um trecho de
diálogo travado entre Mônica, a empregada, e Mary, quando esta ex–122–
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plica à moça quem foram os “Furacões de Cuba”, vemos que a fala de
Mary constitui-se em uma importante debreagem espacial e temporal
enunciativa: "MARY: Não, você não tem culpa porque você é muito
novinha... Você, ah, você não pegou essa época. Também, o país é tão
sem memória, meu bem."
Como se vê pelo enunciado “o país é tão sem memória”, Mary
aproveita o diálogo para “alfinetar” o telespectador, transformando o
caso particular da ficção (o esquecimento em relação aos “Furacões de
Cuba”) em caso genérico (o esquecimento de muitos fatos e situações
relevantes, pela nação brasileira).
Em outro momento da novela, Mary convida Alberto (Alexandre
Borges) para entrar em seu apartamento. Os dois travam, então, o seguinte diálogo:
[capítulo 47 – 30/12/05]

ALBERTO: Muito gentil da sua parte me convidar pra entrar, Dona
Mary
MARY: Onde é que tá o ‘dona’ aqui...
MÔNICA: Ah... Sou eu que chamo a senhora assim, Dona Mary...
MARY: Mas você trabalha aqui em casa, ele não, né! (risos). Ah…
Mary, Mary tá ótimo, sabe… just Mary
ALBERTO: Mary Montilla (fala compassada)
MARY: Ah, Mary Montilla... Você já ouviu falar de mim?
ALBERTO: Ah, quem não conhece Mary Montilla, ãh?
MARY: Ah, mas nesse país sem memória, ninguém se lembra de nada,
de coisa nenhuma.
Novamente, é feita a alusão à falta de reconhecimento da nação por
seus talentos e ídolos, além de, possivelmente, também haver na crítica de
Mary uma referência ao esquecimento de eventos sociopolíticos impor–123–
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tantes. A satisfação de Mary é imensa, ao ver que Alberto, um homem
ainda jovem, conhece seu passado glorioso.

O Fotograma 24 mostra o instante em que Alberto, tentando
manipular Mary por sedução, a fim de ganhar sua confiança, afirma
conhecer seu sobrenome, antes mesmo que ela o tivesse revelado.
No Fotograma 25 vemos transparecer no rosto de Mary a surpresa
e o contentamento por essa inesperada reação de Alberto. Observa-se, nessa segunda foto, o retrato de uma jovem mulher, de ombros
semidespidos, que compõe o plano de fundo e que estará presente ao
longo de toda a cena. O paralelismo da posição dos dois rostos (o de
Mary e o do retrato), a oposição temporal passado (foto em preto e
branco) versus presente (imagem colorida), bem como o destaque dado
pela iluminação do retrato, fazem-nos supor que a mulher retratada
seja a própria Mary quando jovem. Salienta-se que a jovem mulher do
retrato é, realmente, Carmem Verônica, a atriz que encarna o papel
de Mary Montilla.
Também nas conversas com Gigi, as vedetes se lembram de fatos
ocorridos no passado, relativos ao sucesso que tinham no teatro. Gigi,
por outro lado, reafirma a importância da memória, escrevendo a peça
teatral do show e referindo-se a filmes antigos, de uma época que, sem
isso, ficaria esquecida.
O final da novela fará o resgate da memória dos tempos áureos
do teatro de revista nacional, por meio da realização de um show final,
supostamente dirigido pelo lendário Carlos Manga, a que comparecem
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diversos nomes consagrados, como Marly Marley, incluindo-se, é claro,
as atrizes Íris Bruzzi e Carmen Verônica.

Os Fotogramas 26 a 29 mostram a realização do show de vedetes,
que foi ao ar no último capítulo. A apresentação contou com antigas
atrizes do teatro de revista, como, por exemplo, a atriz Virgínia Lane
[ver Fotograma 27], considerada uma das maiores vedetes do país. Essas atrizes não atuaram na telenovela, mas sua presença no espetáculo
final foi determinante para o propósito enunciativo de trazer de volta o
glamour daquela época.
O show final assegura a passagem definitiva para a memória, com a
transposição, no nível discursivo, das figuras do sucesso, como as plumas,
os aplausos, o sorriso estampado nos rostos, o que corresponde, no nível
narrativo, à sanção positiva a uma performance bem-sucedida.
Vemos, assim, quão importante é a seleção figurativa na novela, não
apenas para produzir efeitos de iconicidade, necessária para a criação da
ilusão referencial (GREIMAS; COURTÉS, 2008, p. 251), mas também
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para possibilitar efeitos de novidade individual e criativa (BARROS,
2004, p. 14), elemento importante da geração do humor na telenovela. A
combinação de figuras, aliada a uma temática social relevante (restaurar a
memória da nação), garante, assim, ao leitor-telespectador, e sob o manto
aconchegante do prazer estético, uma reflexão apreciável no mundo
supostamente acrítico da ficção televisiva.
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Estilos de vida em “O Outro ou
o Outro” de João Guimarães Rosa
Vera Lucia Rodella Abriata1

FORMAS E ESTILOS DE VIDA1
A concepção de forma de vida passa a ser objeto de reflexão para a
semiótica a partir do último Seminário de Semântica Geral de Algirdas
Julien Greimas, na Escola de Altos Estudos e Ciências Sociais de Paris,
que se voltou para o tema “Estética da Ética”.
Tal concepção provém de Wittigenstein que denominava “estilos
de vida” o modo como os indivíduos e os grupos exprimiam sua concepção de existência por meio das maneiras de fazer e ser, de consumir
e organizar o seu espaço. Greimas (1993, p. 32), por sua vez, substitui a
expressão “estilo de vida” por “forma de vida”, estabelecendo uma linha
divisória entre preocupações psicossociológicas e o campo da semiótica.
Desse modo, ancora a problemática que aí se originava no campo da
filosofia da linguagem.
Na apresentação do dossiê sobre as formas de vida, que resultou
desse último seminário, Fontanille (1993, p. 3-4) observa que o conceito
de forma de vida se origina da intersecção de dois tipos de preocupação:
uma, de ordem estética, outra relativa à práxis enunciativa. A primeira
constituiu uma das formas de participação da semiótica nas pesquisas
sobre a percepção; já a segunda possibilitou a integração de discussões
relativas à enunciação, ao uso, à variação das estruturas e sua tipificação.
Docente do Programa de Mestrado em Linguística da UNIFRAN, membro do grupo GTEDI.
E-mail: vl-abriata@uol.com.br
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Para o semioticista francês, as formas de vida se relacionam à noção de práxis enunciativa, pois se formam e se desfazem pelo uso, são
inventadas, praticadas ou denunciadas por “instâncias enunciantes”
coletivas ou individuais. Por outro lado, sua relação com a “estetização” da ética se dá porque as formas de vida apenas conseguem dar
um sentido à vida na medida em que obedecem a certos critérios do
tipo sensível e estético.
Fontanille (1993, p. 6) estabelece relações entre a ética e a estética
e afirma que a primeira pode ser considerada como a última etapa da
normalização do discurso, “aquela em que as leis de funcionamento das
estruturas narrativas são convertidas em normas de uso”. A segunda,
por outro lado, surge como reação a essa normalização. Conforme o
autor, “o abalo do sentido questiona as axiologias a partir das formas
sensíveis, da criação, invenção e denúncia das formas semióticas fixadas
e estereotipadas”. Assim, o fazer estético, aplicado à dimensão ética, pode
conduzir a essas transformações.
Greimas (1993, p. 32-33) afirma que as formas de vida se relacionam a uma nova “ideologia”, a uma “concepção de vida” que pode ser
considerada simultaneamente uma filosofia de vida, uma atitude do
sujeito e um comportamento esquematizável.
O semioticista lituano observa que o beau geste, como forma de vida,
coloca-se contra as formas socializadas do dever (norma, necessidade,
regra, código), anula o efeito de estabilidade, de fixidez, característico
dessa modalidade. Dessa forma, o sujeito tem a possibilidade de abrir-se
para o devir e, postando-se inversamente como sujeito de um possível
querer, torna-se, portanto, um sujeito autônomo e autodestinado. Greimas observa também que o beau geste é uma forma de afirmação do
indivíduo em relação ao coletivo, e de uma moral pessoal em relação a
uma moral social.
Landowski (2002, p. 42), na esteira de Greimas e Fontanille, em
sua obra Presenças do Outro, trata de relações intersubjetivas e analisa a
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maneira como elas se manifestam em um conjunto de discursos e práticas empiricamente observáveis. O autor define “estilos de vida” como
projetos de vida que são escolhidos com base numa intencionalidade,
articulada ou difusa, que os funde, e que, em troca, eles manifestam.
Para o autor, os estilos de vida “ensinam aos sujeitos, mediante seu fazer
e seu devir, o que eles ‘são”’.
Em artigo intitulado “Buscas de Identidade, Crises de Alteridade”,
Landowski (2002, p. 3-4) considera que o sujeito, para chegar à existência semiótica, na busca de sua identidade, está condenado a construir-se
pela diferença: “[...] o que dá forma à minha própria identidade não é
só a maneira pela qual, transitivamente, objetivo a alteridade do outro
atribuindo um conteúdo específico à diferença que me separa dele”
(LANDOWSKI, 2002, p. 4, grifo do autor). Assim, tanto no plano da
vivência individual quanto no plano da consciência coletiva, a emergência do sentimento de “identidade” deve passar necessariamente pela
intermediação de uma “alteridade” a ser construída.
Esse Outro, que pressupõe a autoidentificação do Si, está atualmente mudando de estatuto e, outrora distante, ele atualmente se instala no
meio de nós:
Não basta mais entender ou mitificar a cultura – o
exotismo – do outro, imaginado à distância sob os
traços do “estrangeiro”; agora é preciso viver, na
imediatidade do cotidiano, a coexistência com os
modos de vida vindos de outros lugares, e cada vez
mais heteróclitos (LANDOWSKI, 2002, p. 4).

Para o autor (2002, p. 13), a partir de muitas trocas interindividuais, umas vivenciadas no dia a dia, outras pertencentes ao domínio da
fabulação e do imaginário sociais, o sujeito coletivo, que ocupa a posição
de grupo de referência, fixa o inventário de traços diferenciais. Estes, por
sua vez, servirão para construir, diversificar e estabilizar o sistema de
“figuras do Outro” que estará temporária ou duradouramente em vigor
em determinado espaço social.
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Landowsky (2002, p. 13) afirma que a simples vida em comum
dos grupos sociais, com as desigualdades de ordem econômica, com
as segregações que ela gera, com as disparidades latentes que ela torna
manifestas fornece uma infinidade de traços diferenciais imediatamente exploráveis para significar figurativamente a diferença posicional que separa o Um de seu Outro. A diversidade de combinações
possíveis entre esses traços permite multiplicar as figuras singulares
do estranho e do inquietante: “[...] estereótipos que, uma vez construídos, só farão uns e outros, reforçarem-se na mesma proporção
do uso repetido que deles será feito” (LANDOWSKY, 2002, p. 13).
Refletindo sobre a produção da diferença, Landowski (2002, p.
14), esclarece que ela consiste em um processo complexo que mobiliza,
pelo menos dois planos: o primeiro deles, de ordem referencial, é descrito
geralmente ou em termos sociológicos ou em termos biológicos. Dessa
forma, para alguns, o que faz com que o Outro seja considerado “outro”
relaciona-se unicamente às leis da genética. Para outros, os mais numerosos, trata-se de um fato social, para quem a diversidade das heranças
culturais, das formas de socialização, das condições econômicas determinaria a diversidade dos tipos humanos. Tudo isso, no entanto, não basta,
pois é necessário que as distinções constatadas se tornem significantes,
conforme a visão do autor.
Dessa perspectiva, Landowski (2002, p. 15) constrói um modelo
teórico, uma gramática suscetível de cobrir a diversidade dos modos de
relação conceitualmente consideráveis entre um grupo qualquer e o que
ele dá a si mesmo como seu Outro, importando-se com as “descrições
estruturais” das configurações e com a maneira pela qual elas se articulam ou se opõem umas às outras com o objetivo de formar uma rede de
diferenças inteligíveis.
Destacamos a seguir esse modelo teórico, pois consideramos que o
modo como Landowski (2002, p. 15) o concebe encontra ressonância
no conto “O outro ou o Outro”, cuja análise empreendemos na página
seguinte.
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Segundo Landowski (2002, p. 16-18), num nível elementar, o que
separa os termos do modelo não consiste numa diferença de natureza,
mas sim de gradação. Nesse aspecto, é o estado de tensão que é característico dessa configuração, e o equilíbrio entre os polos contrários seria,
portanto, precário. A razão disso reside, segundo o autor, no fato de a
problemática das relações entre o Si e o Outro nutrir-se essencialmente,
nessa configuração, da referência a um tempo anterior:
[...] houve um tempo (histórico ou mítico [...]) em
que os dois elementos da relação se encontravam
conjuntos, e o que os discursos e práticas de segregação manifestam [...] é precisamente esta conjunção
que está se desfazendo [...] trata-se então de um
processo de desintegração ou de fissão; que tende a
fazer explodir uma unidade original, real ou suposta,
sem que, todavia, as forças centrífugas que são seu
motor tenham ainda conseguido chegar ao final.
Porque outras forças se opõem a elas. Na verdade,
tudo se passa como se, à maneira das duas semiesferas constitutivas do ‘par’ platônico, as partes em vias
de separação “se lembrassem” de seu estado de fusão
anterior e sentissem, em relação a ele uma espécie de
nostalgia (LANDOWSKI, 2002, p. 18).

O semioticista francês (2002, p. 18), fazendo alusão à obra O Ban–131–
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quete, de Platão, relembra que, na origem, o corpo dos homens tinha
a forma de uma bola inteiriça, de força e vigor extraordinário e, com a
finalidade de torná-los mais fracos, aumentando seu número, Zeus teria
seccionado esse corpo em dois. Desdobrada dessa maneira, cada unidade,
como sentisse falta de sua própria metade, a ela se acoplava e foi dessa
maneira que, desde um tempo muito distante, implantou-se no homem
o amor que ele tem por seu semelhante.
É, portanto, com base nesse referencial teórico que realizamos uma
leitura do conto rosiano, procurando observar o modo como nele se manifesta a nostalgia de um tempo mítico, que é responsável pela negação
da segregação do Outro pelo Outro, seu semelhante. Tal nostalgia responde, por conseguinte, pela ruptura em relação à imagem estereotipada
do Outro, construída culturalmente. Nesse aspecto, a obra rosiana, por
meio do fazer estético, propõe um abalo nas formas semióticas estereotipadas, associadas a uma ética preestabelecida.

O OUTRO E O OUTRO
No conto “O outro ou o Outro”, do livro Tutaméia, de João Guimarães Rosa, o enunciador projeta um narrador em primeira pessoa, o
qual relembra um caso que acompanhou como sujeito observador. Nesse
sentido, ele configura-se como um sujeito cognitivo, delegado do sujeito
da enunciação, que conduz o discurso (BARROS, 1998, p. 19).
Tal sujeito fora um dia, com seu tio Dô, o delegado Diógenes, a
um acampamento de ciganos no sertão. Tio Dô para ali se dirigiu com
o intento de investigar um roubo que acontecera numa localidade próxima, o Ão, onde um bando de ciganos acabara de passar, e fica implícita a
desconfiança de que o roubo teria sido operado pelo bando. No acampamento foram recebidos pelo cigano Prebixim, o protagonista da história.
Na situação inicial do texto, nota-se que o narrador, ao projetar, por
meio de debreagem enunciva, o ator Prebixim no espaço do acampamento cigano, num tempo pretérito, cria o efeito de sentido de distan–132–
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ciamento da instância da enunciação. Nesse aspecto, o distanciamento
temporal alude ao tempo remoto do então, propício ao acontecimento
mítico. Quanto à debreagem espacial, esse distanciamento revela-se por
meio da ancoragem, pois a figura “várzeas” situa Prebixim e seu povo
num espaço marginal, tendo em vista o espaço citadino de onde provêm
o narrador e seu tio, o delegado. A marginalidade espacial que por um
lado, sugere a exclusão do povo cigano do universo urbano, por outro,
revela a comunhão do bando com o universo da natureza, figurativizada
pela relva:
Alvas ou sujas arrumavam-se ainda na várzea as
barracas, campadas na relva; diante de onde ia
e vinha a curtos passos o cigano Prebixim, mão
na ilharga. Devia de afinar-se por algum dom,
adivinhador. Viu-nos, olhos embaraçados, um
átimo. Sorria já, unindo as botas; sorriso de muita
iluminação (ROSA, 1976, p. 105).

A condição de observador do narrador, leva-o a estabelecer um juízo
positivo sobre o cigano, na medida em que ressalta a simpatia que este
lhe causa por meio da reiteração da figura do sorriso; o sorriso de um
sujeito iluminado, como ele o caracteriza, hipoteticamente deduzindo
a sua competência para a arte de adivinhação. Apesar disso, não deixa
de registrar o estado de embaraço que fisgou em seu olhar perante a
proximidade de ambos, delegado e sobrinho. É importante ressaltar que
se delineia, pois, já na primeira cena do texto, o estado de tensão entre
os polos da segregação e da admissão em relação à figura do Outro, o
cigano. O primeiro polo associa-se à desconfiança e à investigação a que
o bando seria submetido, tendo em vista o roubo que acontecera no Ão;
o segundo se relaciona à admiração que o cigano causa no observador,
que o descreve com simpatia:
Seu cumprimento aveludou-se: – “Saúdes, paz, meu
gajão delegado...” E pôs os olhos à escuta. Tio Dô
retribuiu, sem ares de autoridade. Moço não feioso,
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ao grau do gasto, dava-se esse Prebixim de imediata
simpatia. Além de calças azuis e gorgorão, imensa
a cabeleira, colete verde – o verde do pimentão, o
verde do papagaio (ROSA, 1976, p. 105, grifos do
autor).

Cabe mencionar que o antropônimo do ator “Prebixim” é nome
de um pássaro, “conhecido como pintassilgo ou pintassilgo da mata,
cuja característica é o colorido vivo” (NOVIS, 1989, p. 30). Observa-se,
desse modo, a reiteração do tema da integração do sujeito ao espaço da
natureza, não só por meio de seu antropônimo, mas também pelo modo
como o narrador alude à figura cromática relativa ao verde de suas vestes
que se sincretizam à coloração de elementos do reino vegetal, o pimentão,
e do reino animal, o papagaio.
O delegado Diógenes é saudado por Prebixim, com “voz de veludo”,
como relata o narrador, ao projetar sua fala por meio de debreagem interna, simulando a situação real de diálogo. A descrição da voz do cigano
como “aveludada” revela o estado de empatia que o cigano provoca no
observador. Por sua vez, a figura da paz com que Prebixim cumprimenta
o visitante sugere seu estado de preocupação com a presença do policial
em seu ambiente, o que já se tornara perceptível por meio do olhar embaraçado que dirigira aos visitantes. Assim, a alusão à paz é estratégia
do cigano que desconcerta o delegado, levando-o a sentir-se sem ares de
autoridade, pois ali estava justamente para semear o conflito por meio da
investigação que deveria fazer para descobrir os responsáveis pelo roubo.
O narrador relata ainda que Prebixim causava-lhe admiração
também pelo fato de diferençar-se dos companheiros, pois suas atividades não se relacionavam às ocupações costumeiramente atribuídas aos
ciganos:
Não impingia troca de animais, que nem o cigano
Lhafôfo e o cigano Busquê: os que sempre expondo
a basbaques a cavalhada, acolá, entre o poço do
corguinho e o campo de futebol. Tampouco for–134–
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jicava chaleiras e tachos, qual o cigano Rulu, que
em canto abrigado martelava no metalurgir. E era o
que me atraía em Prebixim, sem modelo nem cópia,
entre indolências e contudo com manhas sinceras,
arranjadinho de vantagens (ROSA, 1976, p. 105).

Indagado pelo narrador sobre sua ocupação, o cigano explica seu
ofício: “‘Faço nada não gajão, meu amigo. Tenho que tenho só o outro ofício... ’- berliquesloques” (ROSA, 1976, p. 105, grifos do autor). Interessado,
o narrador indaga a ele em que consistiria tal ofício, ao que o cigano
responde: - “‘É o que não se vê, bah, o de que a gente nem sabe [...] nem a
pessoa pega aviso, ou sinal de como e quando o está cumprindo...’” (ROSA,
1976, p. 105, grifos do autor).
A declaração de Prebixim sobre o seu ofício, em um primeiro momento, parece reiterar a imagem estereotipada que se cria de seu povo,
como a de um bando de desocupados, pois afirma que nada faz. No
entanto, ao explicar, de forma enigmática, que teria um outro ofício,
possibilita-nos entrever que, na verdade, seu fazer não guardaria relação
nenhuma com a esfera de um fazer pragmático, mas estaria, sim, associado ao que seria imperceptível por meio do olhar comum. Dessa forma,
ele sugere estar cumprindo algo da ordem do secreto, que seria outorgado
por um destinador transcendental e, ao ressaltar que nem ele mesmo
teria competência para perceber a forma e o momento de executar tal
fazer, reitera, uma vez mais, a aura de mistério que envolve sua figura,
anteriormente descrita como competente para o dom da adivinhação.
Desse modo, o ponto de vista por meio do qual se observa o ator
ao longo do texto, eivando-o de um caráter enigmático, que é motivo de
admiração; vai gradativamente engrandecendo a figura do ator, ao mesmo tempo em que parece apequenar o motivo da presença do delegado
Diógenes no lugar, o qual também passa a se pautar mais pelo dever do
que pelo querer-fazer, ou seja, investigar o roubo.
De início, o delegado ainda tenta convencer o sobrinho das “mariolas” do cigano e revela, em seu discurso, o preconceito contra aquela
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gente: “povo à toa e matroca, sem acato a quaisquer meus, seus e nossos,
impuros de mãos” (ROSA, 1976, p. 105).
Nessa fala do delegado revela-se a visão estereotipada em relação
ao Outro, o que condiz com a situação de segregação. Para Landowski
(2002, p. 16), a segregação paradoxalmente associa-se ao fato de se:
[...]reconhecer o Outro, a despeito de sua diferença
e aparente estranheza, como parte integrante de si.
[...] os dispositivos segregativos se originam de uma
posição lógica por demais instável - a da não conjunção, posição que se situa a meia distância entre
as fórmulas do tipo conjunção-assimilação e aquelas
do tipo disjunção-exclusão. Daí o estado de tensão,
as ambivalências, os dilaceramentos característicos
dessa configuração em equilíbrio precário entre dois
polos contrários.

Tal estado de tensão, de ambivalência pode ser associado, no texto
rosiano, ao jogo estabelecido pelo enunciador entre a imagem eufórica
que o narrador cria do cigano e a disfórica, relacionada à desconfiança
no caso do provável furto que o bando teria realizado, o que contribui
para que se gere uma expectativa no enunciatário de que haveria um
confronto entre o Um sujeito de referência, representado pelo delegado,
e o Outro, figurativizado pelo cigano.
No entanto, há um momento no relato em que se nota o sincretismo entre o olhar do sobrinho observador e de tio Dô, o delegado, que
também passa a revelar um ponto de vista eufórico sobre Prebixim e o
povo cigano. Tal sincretismo no ponto de vista de ambos se torna perceptível na descrição dos ciganos que se manifesta no seguinte enunciado:
“Loucos, a ponto de quererem juntas a liberdade e a felicidade” (ROSA,
1976, p. 106).
Dessa perspectiva, o “outrem” cuja alteridade o “eu” – delegado e
sobrinho –, sujeito de referência, crê descobrir, como parte integrante
de si, aí se manifesta, na admiração, de ambos, relacionada à conjunção
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com a liberdade que eles vislumbram na vida cigana, liberdade que seria
simultânea ao estado de felicidade. Essa loucura, que tanto admiram na
vida cigana, sugere, pois, a remissão ao estado de nostalgia de um tempo
mítico, um tempo em que ambos não eram o Um, sujeito de referência,
e o Outro, segregado, mas em que ambos, unidos, podiam desfrutar do
estado de liberdade e felicidade.
Logo a seguir, o delegado sente-se instado ao dever de cumprir
seu ofício, expondo o motivo por que fora até ali, todavia, isso ele faz
de modo tristonho, “por meias palavras”, como relata o narrador. Passa
então a interrogar Prebixim, dizendo-lhe: “- ‘Amigo, vamos abrir o A? ’”
e Prebixim responde-lhe: “‘Meu gajão, delegado... Sou não o capitão chefe.
Coisa de borra que sou.... que é que eu tenho comigo? ’” (ROSA, 1976, p.
106, grifos do autor).
A essa sua fala o delegado retruca, por meio de palavras amistosas,
que manifestam mais a admissão que a segregação ao cigano: “‘- Você
é o calão, nosso amigo’ ” e, em seguida, questionou-o: -“ 'Você hoje está
honesto?' O cigano respondeu-lhe, então:” “'-Hi, gajão meu delegado...
Mesmo ontem, se Deus quiser... Deus e o meu São Sebastião’” (ROSA, 1976,
p. 106, grifos do autor).
Na resposta de Prebixim, implicita-se também, por meio da alusão
às figuras da religiosidade cristã, que o cigano, como sujeito virtual, deseja se encaminhar para o polo da admissão, na medida em que ressalta
e adere aos valores religiosos do Outro.
Conforme Landowski (2002, p. 23, grifos do autor), nota-se que
a alteridade do Outro é “um dos elementos constitutivos da identidade
do Nós - de um Nós considerado como um sujeito coletivo indefinidamente em construção”. Essa atitude, segundo o autor, implica um “gesto
de abertura, de aceitação, de curiosidade, de “amor” pela diferença que
faz com que o Outro, justamente, seja outro”. É importante ressaltar
que esse gesto de abertura para o Outro se concretiza no modo como o
delegado conduz a investigação do delito.
Nesse sentido, sendo objeto de segregação, inicialmente, o Outro
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- o cigano Prebixim e seu bando - se torna gradativamente, um polo
de atração. Mas a tensão se mantém, no momento em que o delegado
relata ao cigano que faltavam coisas no Ão. O cigano imediatamente
respondeu: - “Esta, agora,!”, sucumbido, “a virtude em ato”, segundo o
narrador. E falando consigo mesmo, Prebixim exclamou: - “Essas ideias
enchendo as cabeças...” e – “Ô tamanho do diabo!” (ROSA, 1976, p. 106107, grifos do autor).
Nesse seu último desabafo, novamente se nota a alusão, por meio da
figura do diabo, à religiosidade cristã. A partir desse momento, o cigano
passa a confabular em sua língua com o restante dos homens do bando,
entram em uma barraca e ele retorna com os objetos roubados.
A atitude de Prebixim, ao levar os elementos do bando a devolver os
objetos roubados, possibilita que se restabeleça a concórdia entre o Um e
o Outro, pois o delegado não sanciona negativamente o bando pelo acontecido: ele parte com o sobrinho, cumprindo o acordo de paz proposto
pelo cigano, no início do texto, por meio de sua saudação aos visitantes:
“Entressoriram-se ele e Tio Dô, um a par do outro, ou o que um sábio
entendendo de outro. “– Eta! eta! eta!”– coro: as mulheres aplaudiam a
desfatura, com mais frases em patoá. Ele era delas o predileto” (ROSA,
1976, p. 107, grifos do autor).
Percebe-se, pois, que apesar dos estilos de vida diferentes dos dois
atores, o enunciador desconstrói os papéis estereotipados de um e outro
que, no texto, se identificam. Observando, pois, a interação entre os
atores do texto, a maneira como Diógenes e o sobrinho percebem o
Outro – o cigano – podemos considerar que este não representa para
aquele um “alhures radicalmente estrangeiro”, mas passa a ser encarado
como parte constituinte do “Nós”, sem que por isso tenha que perder
sua identidade (LANDOWSKI, 2002, p. 15).
Nesse sentido, deve-se entender que o título do texto “O Outro ou o
outro” antecipa, numa espécie de prolepse, a ruptura que nele se processa
em relação à posição segregativa, pois no título se sobrepõe ludicamente
ao sentido do “ou” alternativo, que instauraria a polaridade entre o Outro
–138–

Coleção Mestrado em Linguística

e o Outro; o sentido aditivo que o “ou” adquire no contexto, enfatizando
não só a admissão, mas também a possibilidade de comunhão entre os
atores.
E o narrador, no seu papel de observador, como sujeito cognitivo,
que tudo quer saber, questiona o tio, no desenlace da história, para que
este confirme o que ele já compreendera:
Mais paz, mais alma, de longe ainda olhávamos,
aquelas barracas no capim da vargem. – “O ofício,
então, era esse?” – falei, tendo-me por tolo.
Ave, que não. Devia de haver mesmo um outro, o
oculto, para o não-simples fato, no mundo serpenteante. Tinha-o, bom, o cigano Prebixim, ocupação
peralta. Ele, lá, em pé, captando e emitindo, fagulhoso o quê – da providência ou da natureza – e
com o colete verde de inseto e folha.
Dizia nada, o meu tio Diógenes, de rir mais rir.
Somente: – “O que esse mundo é, é um rosário de
bolas...” Fechando a sentença (ROSA, 1976. p. 107).

Reiteram-se, nesse excerto final do conto, as alusões aos índices de
mistério que cercam o ofício do cigano, fundido novamente, por meio
da comunhão mítica, aos elementos da natureza vegetal e animal.
Para concluir, a fala final de Diógenes remete-nos novamente
ao mito da origem humana, citado por Platão em A república (apud
LANDOWSKI, 2002, p. 18), segundo o qual, na origem, o corpo dos
homens tinha a forma de uma bola inteiriça. Esse anseio pela unidade
mítica perdida revela-se explicitamente no caráter nostálgico da fala de
tio Dô, que define metaforicamente o mundo por meio da figura do
“rosário de bolas”.
Tal como propõe Greimas, percebe-se, por conseguinte, que em
“O outro ou o outro”, o ator Diógenes coloca-se contra as formas socializadas do dever, ao burlar, de certa forma, o código da instituição que
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representava, não punindo o povo cigano. Desse modo, nula o efeito de
fixidez da modalidade deôntica. Essa é, pois, a via que o sujeito encontra
para abrir-se para o devir, e, postando-se como sujeito do querer, tem a
competência para tornar-se um sujeito autônomo e autodestinado.
Assim, o enunciador rosiano sugere a comunhão entre o Outro
e o Outro por meio da reconstrução do mito em seu texto de caráter
estético onde se nota a “estetização da ética”, de que nos fala Fontanille.
E, dessa forma, produz “o abalo do sentido”, questionando a axiologia
a partir da criação, invenção e denúncia de formas semióticas fixadas e
estereotipadas.
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Polindo as unhas: feminilidade
como forma de vida nas cartas
de Sá-Carneiro
Matheus Nogueira Schwartzmann1

E eu sempre na sensação de polir as minhas unhas/
E de as pintar com um verniz parisiense,/ Vou-me
mais e mais enternecendo/ Até chorar por Mim...
Mário de Sá-Carneiro (“Manucure”, em Poemas
Completos, p. 55-56).

Nas cartas de Sá-Carneiro a Fernando Pessoa (2004), especialmente
naquelas em que vemos o sujeito entrar em conjunção com Paris – muitas vezes construída como seu objeto-valor – vemos nascer, de maneira
bastante “ruidosa” e mesmo teatralizada, uma forma de vida feminina
oriunda de diversas e reiteradas manifestações figurativas e temáticas
(como o conjunto dos acessórios femininos que são homologados ao sujeito ou como a caracterização da afetação e dos pecados “femininos” por
ele cometidos), narrativas (os percursos de conjunção com a1feminilidade
e/ou com uma sexualidade feminilizada) e passionais (certas paixões2 que,
nas cartas, adquirem natureza particularmente feminina).
Essa forma de vida feminina, a partir do momento em que é instaurada na correspondência, ao permanecer no “ser” do sujeito, permanece
também em todas as suas manifestações/ações, explicitando um eixo
Docente do Programa de Mestrado em Linguística da Unifran, membro do grupo GTEDI.
E-mail: matheus_nogueira@uol.com.br
2
Quanto às formas de vida passionais, consultar “Formas de vida passionais?”, em Schwartzmann,
2009, p. 230-260.
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isotópico temático-figurativo pelo qual se pode acompanhar o desenrolar
da sua própria existência: por vezes percebemos mesmo que o sujeito só
consegue existir/persistir graças a essa sua feminilidade construída.
Tomada então como estilo de vida ou como filosofia de vida,
a feminilidade atua a todo instante sobre os comportamentos, a
percepção, a sensibilização e as diversas relações estabelecidas pelo
sujeito com outros sujeitos e com o (seu) próprio mundo, garantindo
a homogeneidade – e a inteligibilidade – dessa identidade instaurada
no texto, isto é, a própria identidade do sujeito dito Sá-Carneiro, que
se (d)escreve, mês a mês, carta a carta, de maneira sempre “sincera”,
levando ao amigo disjunto no espaço-tempo notícias não apenas da
Paris-metrópole, capital do mundo, símbolo de Europa, mas também
de si, de sua alma que, diante dessa cidade, travestir-se-á inteiramente,
arrebatada e apaixonadamente.

O MEU PARIS3
Paris é o espaço que encerra o sujeito e que emerge em suas cartas já
a partir dos cabeçalhos que a enunciam, organizando assim quase toda
a correspondência sobre uma mesma ancoragem espacial. As cartas de
Mário de Sá-Carneiro escritas apenas em Paris já nos dariam elementos
e percursos narrativos suficientemente coerentes para dar forma a sua
“história de vida” e isso porque Paris será sempre o objeto – ora de valor
ora modal – desse sujeito, acompanhando-o, portanto, seja em programas narrativos de base, seja em programas narrativos de uso.
Enquanto objeto-valor, Paris será o alvo do desejo do sujeito que,
almejando à conjunção, espera preencher uma falta, manifestada muitas
vezes como um vazio existencial e, principalmente, como o tédio que
o abate. Esse será, portanto, o seu percurso narrativo de base principal:
é visando Paris (que será ao mesmo tempo símbolo de liberdade – até
Sá-Carneiro adota um uso masculino de Paris, “o Paris”, o que contribui, como veremos, para a
metamorfose do sujeito.
3
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mesmo liberdade sexual –, e de realização pessoal e profissional – a
realização de sua grande Obra dourada e a sua realização afetiva, como
veremos a seguir) que o sujeito enfrentará as mais diversas peripécias,
oponentes e antissujeitos. Ao concretizar a conjunção almejada, o sujeito
irá, no entanto, transformar-se, adquirir novos traços e a sua identidade,
por força da admiração que sente pela “Cidade Luz”, dela incorporará
diversos atributos.
Já enquanto objeto-modal, Paris permitirá a concretização de um
PN de uso que levará o sujeito ao estabelecimento de um percurso afetivo
com o sujeito destinatário: somente por estar em Paris (uma disjunção
pragmática) é que o sujeito pode, enfim, “melhor sentir” (conjunção
cognitiva, passional e estésica) os amigos distantes. No entanto, aqui
não nos estenderemos sobre essa questão, voltando-nos, exclusivamente,
à constituição de Paris enquanto objeto-valor.
No início da correspondência, na primeira carta, de 20 de outubro
de 1912, Paris, que surge comparada a Lisboa, não desperta ainda no
sujeito as sensações que no seu decorrer descreverá, não podendo ser
tomada como objeto-valor:
Francamente não tenho nada de interessante a dizer-lhe. Cá vou passeando pelos boulevards como aí
passeio pelo Rossio e rua do Ouro. Simplesmente
não topo nem com o Castañe das cartas amorosas
nem com o eterno Ramos da “quimera” [...] (SÁ-CARNEIRO, 2004, p. 31-32, grifo nosso).

Nesse momento da correspondência, não há nada em Paris que
realmente possa alterar o sujeito e nos percursos narrativos em que se
inscreve segue disjunto da cidade que se confunde muitas vezes com a
própria Lisboa deixada para trás. Temos nessa carta, portanto, embora
instaurada uma mudança espacial figurativa (não é mais o Rossio, nem a
rua do Ouro, nem são mais os mesmos figurantes nas ruas), a conservação do espaço original do sujeito – um espaço tedioso que o acompanha,
e que está em si –, que tematicamente ainda é o mesmo.
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Os dois primeiros períodos da correspondência, que vão de 16 de
outubro de 1912 a 20 de março de 1914 (compreendendo a primeira
temporada em Paris e uma temporada em Lisboa) assim se seguirão:
o sujeito ainda não sentirá a falta e Paris ainda não se configurará nem
como seu objeto-valor, nem se estabelecerá definitivamente como um
objeto-modal (já que o sujeito recusará o percurso de uso que o afasta de
Lisboa e o mantém na capital francesa). Desse período, temos ainda dois
exemplos que indicam o “não efeito” de Paris sobre o sujeito e o desejo de
reencontrar aquilo que ele deixou para trás em Lisboa. Trata-se de uma
carta de 16 de novembro de 1912 (do primeiro período), enviada a Pessoa,
e de uma carta do dia anterior, enviada a outro amigo, chamado Ricardo
Teixeira Duarte (extrínseca, portanto, à correspondência aqui analisada,
mas pertinente pelo que veicula), que podemos ler, respectivamente:
Outro dia fiz o seguinte quadro:
estou em Paris
tenho dinheiro
tenho saúde
posso fazer o que quiser
não tenho nada que me preocupe

ando triste
aborrecido
desolado
em extremo

é bem assim: com todos os elementos para ser
feliz eu não sou [...] Aqui em Paris [...] tenho passado alguns dos piores dias da minha vida (SÁ-CARNEIRO, 1972, p. 42, grifo nosso).
***
Em suma, não creio em mim, nem no meu curso,
nem no meu futuro [...] E então resolvi voltar
para Lisboa, sepultar dentro de mim ambições
e orgulhos [...] Depois o que há de mais doloroso
nisto tudo é que os outros não podem compreender
a minha infelicidade porque, em suma, eu outro dia
estabeleci o seguinte quadro:
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Estou em Paris
Tenho saúde
Tenho dinheiro
Posso fazer o que
quiser
Não tenho nada preocupações
Não tenho desgostos

Estou aborrecidíssimo
Sinto-me infeliz em extremo
Vivo uma tortura constante
Sofro muito
A minha desolação é ilimitada

(SÁ-CARNEIRO, 2004, p. 37, grifo nosso).

Nos dois quadros elaborados pelo sujeito Sá-Carneiro (que são, no
fundo, um só), temos uma informação importante: ele sabe que Paris poderia alterá-lo (pois mesmo “estando em Paris” ainda sofre muito, e “com
todos os elementos [Paris] para ser feliz” não é), mas como ainda não crê
(“não creio em mim, nem no meu curso, nem no meu futuro”) o sujeito
não se altera, permanece o mesmo, sempre conjunto do tédio (aborrecido/aborrecidíssimo) e da tristeza4. Paris é aqui marcada disforicamente,
pois a todo instante o sofrimento do sujeito é resultado de sua conjunção
(ao menos espacial) com a cidade: “estar em Paris” estando homologado a
“piores dias da minha vida”. E ao longo de toda a correspondência, diversas vezes veremos o tédio do sujeito suplantar a sua admiração por Paris,
admiração esta que surgirá e consolidar-se-á, como veremos a seguir, a
partir de seu primeiro retorno à cidade, em junho de 1914, instaurando
assim uma oposição entre duas formas de vida distintas: a do tédio e a
da feminilidade, que, pouco a pouco suplantará a anterior.
E então veremos Paris passar de simples cenário tedioso a um ator
cuja identidade impregnará o próprio sujeito sá-carneiriano.
No entanto, o sujeito, mesmo que por poucos instantes, verá ainda
Esse tipo de modalização indica a distância que o sujeito se lhe impõe do centro de seu campo de
presença: não saber ser implica um afastamento de sua própria identidade, indicando ainda a inaptidão do sujeito em “ser”. Como veremos, isso será “corrigido” ao longo das cartas e o sujeito saberá
“ser” e o “será” ainda de diversas formas (e dirá, por exemplo, “fui o que quis”, “fomos Paris” etc.),
indicando, então, o domínio completo de sua identidade que, em suas mãos, tornar-se-á maleável.
4
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a cena parisiense, em uma espécie de “déjà vu”, transformada de novo
em cena lisboeta, como podemos ver nos dois exemplos a seguir:
Meu querido Ricardo,
[...] Estar em Paris é exatamente o mesmo que estar
em Lisboa. Todos os dias eu encontro gente conhecida, portuguesa. Ainda ontem um Dr. Sacadura,
médico escolar etc. E mais duma vez, como na
rua do Ouro, eu tenho ouvido um grito: “Ó Sá-Carneiro!” E viro-me e vejo um antigo conhecimento (SÁ-CARNEIRO, 1972, p. 46, grifo nosso).
***
[...] Um tempo em extremo lepidóptero: calor (e ontem trovoada), mas, sobretudo as impossíveis festas
nacionais: balões, bailaricos, guitarras – como aí,
tal e qual. Atravessando a rua Mazarine ontem eu
e o Carlos Franco ficamos arrepiados, semiloucos,
pois vimo-nos de súbito em pleno Bairro Alto.
Simplesmente, concentrando melhor o nosso espírito, concluímos o nosso erro e sossegamos só porque
não era o fado o que as guitarras raspavam [...] (SÁ-CARNEIRO, 2004, p. 185, grifo nosso).

Temos assim Paris convertida tanto na “rua do Ouro”, quanto em
“Bairro Alto” por dois processos distintos: no primeiro caso é a presença
de “figurantes” portugueses (que seriam objetos com os quais, mesmo
que involuntariamente, o sujeito entra em conjunção), que ao falarem a
sua língua materna o levam de volta a sua terra – uma memória afetiva,
portanto, que o faz sentir em outro plano espacial. Já no segundo caso são
as festividades nacionais, “lepidópteras”5 como as de Portugal (também
objetos com os quais o sujeito entra em conjunção), que levam os dois
Lepidóptero é o adjetivo cunhado pelo próprio Sá-Carneiro para, sarcasticamente, referir-se a
pessoa ou coisa que, deveras ordinária, acredite ou seja vista pretensamente como singular e digna
de nota (um homem, um tempo, um café muito lepidóptero etc.).
5
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sujeitos instaurados na cena narrativa a um estado de semiconsciência
(“semiloucos”) que os reporta a Lisboa. Nesse segundo caso, portanto,
diferentemente do primeiro, não temos uma “memória”, que permite ao
sujeito relembrar os seus estados de consciência, mas sim uma “desmemória” fugidia, que faz o sujeito entrar nesse estado semiconsciente. De
forma geral, Paris a Lisboa será comparada sempre que for “lepidóptera”,
sempre que despertar o “tédio” no sujeito (que por fim poderá desencadear, como um estopim, “memórias” e “desmemórias” em série).
Em carta de agosto de 1915, próximo já do fim da sua correspondência, Sá-Carneiro distingue, no entanto, a repulsa que sente por Lisboa
daquele tédio que poderia sentir em Paris:
[...] Em suma, bem frisado: tudo menos Lisboa. [...]
Acima de tudo me arrepia a ideia sem espelhos de,
sem remédio, novamente fundear no Martinho...
Não sei por que, mas esse café [...] deu-me sempre a
ideia dum local aonde se vem findar uma vida:
estranho refúgio, talvez, dos que perderam todas as
ilusões, ficando-lhes só, como magro resto, o tostão
para o café cotidiano – e ainda assim, vamos lá, com
dificuldade. Tanto lepidopterismo! [...] Em Paris bocejo, é claro. Mas estou melhor. É outra ilusão. Tenho
a força de a manter, entanto – e isso me é lisonjeiro.
Pequeninas coisas: a outra noite, o luar sobre a Praça
da Concórdia, por exemplo, curou-me por uns poucos de dias. [...] Tão pequeninas coisas. Você pode
medir bem o descalabro irremediável da minha vida,
do meu espírito, da minha carne – quando, ainda
assim, são estes – e os letreiros das ruas dos bairros por
onde passo a primeira vez e orgulhosamente leio – os
amparos únicos, os lenitivos raros à minha existência
destrambelhada [...] (SÁ-CARNEIRO, 2004, p. 259260, grifo nosso).

Paris surge, desse modo, como um “remédio” para a alma tediosa do sujeito – sendo nesse caso já o seu objeto-valor. Dos pequenos
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espaços em que pode transitar em Paris (uma praça, as ruas com suas
placas) extrai o analgésico para sua “existência destrambelhada”. Já em
Lisboa o sujeito encontra o fracasso (a doença), o fim, o tédio mortal,
tudo figurativizado, como podemos ver, na cena do Café Martinho,
em que vivem os mesmos seres inferiores, fracassados, lepidópteros,
que tanto rejeita.
São duas ilusões (e duas formas de vida), uma disforizante e outra euforizante, portanto, que recobrem os dois espaços de existência
entre os quais o sujeito se divide: a ilusão perdida, do fracasso e do fim
em Lisboa (disjunto de seu objeto-valor “Paris”), e a ilusão curativa,
benéfica, de Paris (a conjunção desejada, quase sempre mantida como
virtual). O tédio, cujo remédio paliativo é a própria cidade francesa, no
entanto, mais uma vez firma-se no ser do próprio sujeito, atingindo-o
nas dimensões pragmática (“minha vida”), cognitiva (“meu espírito”)
e estésica (“minha carne”) sendo assim parte integrante da sua identidade que o acompanha sempre e que por isso mesmo precisa, sempre,
ser remediado.
E é somente quando perde Paris (durante o segundo período da
correspondência, quando retorna a Lisboa) que o sujeito percebe a falta, estabelecendo assim, definitivamente, a capital francesa como seu
objeto-valor. E assim começam a surgir, com mais frequência, algumas
das figuras que homologará, a partir de então, à capital francesa: “Em
ouro, meu caro Amigo, Paris! – em Ouro!” (SÁ-CARNEIRO, 2004, p.
164), ou seja, o sujeito, estando em Paris, terá também o “Ouro” – figura
recorrente nas cartas e na obra de Sá-Carneiro como um todo, que, indicando o sucesso, a altura do sujeito, será diretamente oposta ao fracasso.
Dessa maneira, tendo constatado o efeito de Paris sobre si, o sujeito
reluta em abandoná-la, em entrar em disjunção com seu objeto-valor.
E é nesse momento da correspondência que a Guerra instala-se em
Paris, criando os problemas de “ordem prática” do sujeito: a dificuldade
financeira e o perigo em si da guerra. E mesmo diante de dificuldades
que podem afetar a própria manutenção da vida do sujeito, ele prefere
estar em Paris.
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Dessa maneira, vemos nascer aí mais uma oposição: para Sá-Carneiro,
o que sustenta o seu ser (ou deveria sustentar) não é aquilo que alimenta
apenas o corpo (aquilo que o dinheiro pode comprar), mas o que alimenta
sua alma (no caso, Paris). O sujeito preocupa-se, portanto, apenas com sua
existência imaterial, já que a material é garantida pelo pai que lhe manda
dinheiro (que assume o papel de um sujeito adjuvante, nesse caso). Esse será
o seu grande e definitivo embate quando, na impossibilidade de ter sua vida
material sustentada pelo pai, deverá não mais apenas se preocupar com o
sustento “anímico”, como também com o sustento corporal, enfim, com
o “dinheiro”, com o “trabalho” – o que o levará à descorporização total.

METAMORFOSE
A 1ª Grande Guerra (que nas cartas atua claramente como um sujeito oponente), ameaçando a posse do objeto-valor pelo sujeito, permite
que se confirme, então, a forma da ligação que o sujeito Sá-Carneiro
estabelece com a cidade:
Estou muito triste. Desoladora e comovidamente
triste. É uma tristeza de silêncio, macerada a tons de
platina – duma parte; e doutra: um arrepio de angústia, um não-querer apavorado. Se eu lhe dissesse que
toda esta minha tristeza a motiva a guerra – talvez
sorria você, e entanto é ela que, na verdade, a provoca
pelas complicações horríveis que pode trazer à minha
vida. Nem o meu amigo as calcula – nem eu lhas
posso explicar. E não é tudo: é uma saudade, uma
saudade tão grande e piedosa do meu Paris de Europa,
atônito, apavorado e deserto.
Sim, sem literatura eu lamento as grandes lojas fechadas, os Cafés apagados – todo o conforto perdido!
Teatros, pequeninos quartos de hotéis, os salões dos
grandes costureiros... tanta pena, tanta pena... Eu
sinto-me em verdade a amante pequenina dum
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rapaz loiro de vinte anos que partiu para guerra
e não voltou... Doutra forma não posso explicar
por que a esta hora sinto uma tristeza de beijos que
nunca dei... uma saudade de mãos que não enlaçaram, talvez, as minhas – e tudo isto apenas suscitado
pela devastação que me rodeia... Por que sentirei tão
estranhamente? [...] Não duvide da sinceridade da
minha tristeza. Estou horrivelmente desgraçado de
alma – num nervosismo constante, vibrante e aniquilador. Horas de inquietação ziguezagueada as que
vivo – mas a inquietação de mim próprio. Entanto
talvez de mim próprio como um pedaço de Europa
(SÁ-CARNEIRO, 2004, p. 203-204, grifo nosso).

A partir do momento em que o sujeito traveste-se de amante pequenina – então uma identidade feminina – do “seu Paris”, vemos a cidade
corporizar-se, assumindo cada vez mais uma identidade antropomórfica:
um jovem rapaz “loiro”, “doirado” tal qual o Ouro de que já falamos.
Ao lado desse fenômeno de antropomorfização do espaço (a cidade que
adquire formas humanas), confirma-se também a espacialização do
corpo do sujeito6, tido então, metaforicamente, como “pedaço” da Europa, invadida – aí também feminina – pela Guerra. Durante a Grande
Guerra, então, declara seu amor:
[...] cada vez me convenço mais de que não posso
passar sem Paris. Mas o meu Paris hoje é também
um desaparecido como eu. Porque é verdade: eu,
creia, desapareci de mim, de todo. [...] Paris enfim
meu amigo era as mãos louras, a ternura enlevada
que não teve nunca a minha vida. E hoje bateram-lhe, fecharam-no em casa. Daí o meu sofrimento magoado, amoroso – é verdade: amoroso – ao
relembrá-lo... Enfim não sei... não sei... Apenas sei
que me sinto como nunca triste, que sou infeliz como
nunca... a minha vida hoje é uma porta fechada, sobre
6

É esse “corpo-espaço” a residência do tédio sempre combatido.
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um saguão enorme onde se roja o meu tédio (SÁCARNEIRO, 2004, p. 214-215, grifo nosso).

E de novo instaura-se a troca de papéis: de um lado um Paris como
o sujeito desaparecido, de “mãos louras” (“dum rapaz loiro de vinte
anos”, como na carta de 1914, citada anteriormente), pelo qual o sujeito
Sá-Carneiro (“a amante pequenina”, da mesma carta de 1914) sofre
“amorosamente”; e de outro, o sujeito “espacializado”, cuja vida é “uma
porta fechada, sobre um saguão” e na qual, como sempre, reside o tédio.
Ainda nesse trecho, podemos ver que o sujeito, diante de Paris, permite-se o desejo amoroso (já que é “amante” e não “amigo”), diferentemente
do que faz com seus amigos, a quem negava “declarações de amor”, e
com quem a relação era sempre, e apenas, fraternal, como nos mostra o
conjunto das cartas.
Paris torna-se, então, objeto-valor do sujeito Sá-Carneiro... Paris
torna-se “ouro”. Na carta a seguir (que se segue às cartas anteriormente
citadas), ainda que discretamente, vemos uma primeira manifestação da
identidade de Paris, um primeiro gesto seu enquanto sujeito:
começo a instalar-me em Paris. Mas a glória de, de
novo o encontrar [Paris] e vibrar, laivada de cinzento no entretanto pela atmosfera sempre dolorosa do
meu mundo interior, tem-me dispersado todos estes
dias. Vivendo em verdade até hoje só em metade de
mim – como até raciocinei esta manhã ao almoço
em que verdadeiramente, lucidamente me senti meio
só7, [Agora houve um trovão!...] embora o estofo do
banco se amarfanhasse sob uma inteira pessoa nutrida
[...] (SÁ-CARNEIRO, 2004, p. 214-215, grifo nosso).

Nesse trecho, temos mais uma vez um sujeito transformado em
espaço e um espaço transformado em sujeito: Sá-Carneiro (“sala real”,
Meio só, metade de si, como o é o eu lírico Fernando Pessoa, no poema que encerra a edição da
correspondência e que fecha “com chave de ouro”, a narrativa construída na edição das cartas: “Sei
que, falho de ti, estou um a sós” (SÁ-CARNEIRO, 2004, p. 405).
7
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“parte da Europa”, “porta sobre saguão”) surge como uma atmosfera
(“dolorosa do meu mundo interior”), enquanto “o Paris”, que ele volta a
encontrar, manifesta-se em trovoada, em meio a sua reflexão. O trovão
é, desse modo, a forma de uma enunciação enunciada, uma espécie de
“fala” da cidade, que, por meio de uma debreagem enunciativa do sujeito,
interfere na própria enunciação da carta – Paris manifesta-se portanto
no momento em que Sá-Carneiro escreve a carta na qual “dele” (“o”
Paris) fala.

UNHAS POLIDAS
Em carta de 13 de julho de 1914 a relação entre Sá-Carneiro e Paris
começa a adquirir os contornos de uma relação quase carnal, instalando
definitivamente a transformação de Sá-Carneiro. Para possuir “o” seu Paris, masculino, deverá efetivamente travestir-se em uma forma feminina:
Vê: é toda esta futilidade, estas “mariquices” meu
amigo que eu lamento numa grande dor – mas não
em uma dor arrependida: Consegui, à força talvez só
de o querer, obter o que ambicionava: Paris. [...] O
céu de minha obra não quero dizer que seja grande
– não sei se na verdade o será. Entretanto estou bem
certo que é pesadamente dourado (talvez ouro falso,
mas em todo caso dourado) com muitas luzes de
cor, e lantejoulas, todas a girar, fumos polícromos,
aromas, maquilhagens, lagos de água, dançarinas
nuas, atrizes de Paris, salas de restaurantes, densos tapetes... E isso me basta. Passei na vida literária,
creio, uma rapariga estrangeira, esguia, pintada,
viciosa, com muito gosto para se vestir bizarramente – pelo menos – e para dispor orquídeas em
jarras misteriosas, em esquisitas talhas do Japão – gulosa de morangos e champanhe, fumando ópios,
debochada – ardendo loucamente. E se assim é, se
não me engano: eu fui o que quis: a minha obra
representa zebradamente entre luas amarelas aquilo
–152–

Coleção Mestrado em Linguística
que eu quisera ser fisicamente: essa rapariga estrangeira de unhas polidas, doida e milionária [...]
(SÁ-CARNEIRO, 2004, p. 190, grifo nosso).

Aqui, temos a reunião de todas as marcas de identidade enunciadas,
a futilidade, as mariquices, as cores, os brilhos, toda a sua afetação, condensada na forma de uma “rapariga” cujos contornos são todos de excesso:
excesso de cor, excesso de prazeres, ou mesmo de pecados, como a gula e
a luxúria, excesso, enfim, de uma feminilidade estereotipada, mundana,
pecadora. E tudo isso fruto de sua conjunção – de seu ardente desejo de
ser – com o Paris, masculino, loiro-dourado, como Sá-Carneiro indica,
literalmente, ao afirmar, em paralelismo, que, por um lado conseguiu “à
força talvez só de o querer, obter o que ambicionava: Paris” e que por
outro, foi, enfim, tudo “o que quis [...] aquilo que [...] quisera ser fisicamente: essa rapariga estrangeira de unhas polidas, doida e milionária”.
Esse estereótipo feminino construído nas cartas (e também na sua
obra) é análogo, ainda, a sua definição de Beleza, como podemos ver na
seguinte carta, de 24 de agosto de 1915:
Mas o meu caso é bem mais terrível a certas horas:
Para mim basta-me a beleza – e mesmo errada, fundamentalmente errada. Mas beleza: beleza retumbante de desta que e brilho, infinita de espelhos,
convulsa de mil cores muito verniz e muito ouro:
teatro de mágicas e apoteoses com rodas de fogo
e corpos nus. Medo e sonambulismo, destrambelhos sardônicos cascalhando através de tudo. Foi
esta a mira da minha Obra. Creio tê-la ganho às
vezes (SÁ-CARNEIRO, 2004, p. 278, grifo nosso).

A Beleza errada, viciosa, enfim, doentia. A mesma beleza, no entanto, que Paris, o remédio de seu tédio, oferece-lhe. Assim a existência
do sujeito torna-se dependente dessa forma de vida exagerada, mundana e feminina que o vai mantendo no excesso, na altura, protegido
da inferioridade tediosa que rejeita. Sobre o permanente tédio, o sujeito
Sá-Carneiro, em outra carta, também diz:
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Meu Amigo eu na vida andei sempre para ‘gozar’, para
ser o principal personagem de mim próprio, o personagem principal da minha vida – mas hoje já não o
posso ser, porque sei o papel de cor – e desempenhar-me só me pode fazer bocejar no grande tablado
hoje pra mim coberto de serapilheiras – serapilheiras
em que se volveram tapetes roxos que na verdade
nunca existiram, mas que eu podia, sabia imaginar [...] (SÁ-CARNEIRO, 2004, p. 188, grifo nosso).

O importante para o sujeito era ser “o” personagem principal de sua
vida (de seu palco, de seu galpão, de seu mundo interior). Por essa razão
o sujeito buscará uma forma de representar um papel que não seja o seu
próprio, que não seja tedioso e que será, por sua vez, outro papel, “outra”
personagem. Rompendo assim o papel que vinha desempenhando, realiza seu desejo e, por estar em Paris – conjunto de seu objeto-valor – fixa
sua feminilidade, construindo para si uma nova persona.
Pouco antes de iniciar a sua última fase epistolar, a fase em que
seguidamente anunciará seu suicídio, Sá-Carneiro envia a Pessoa, em
carta de 16 de fevereiro de 1916, um poema “irritantíssimo”, em que
enuncia a sua transformação em figura feminina:
Feminina – que comecei ontem à noite, quando me
roubaram o chapéu de chuva. Pano de amostra:
Eu queria ser mulher pra me poder estender
Ao lado dos meus amigos, nas banquettes dos cafés.
Eu queria ser mulher para poder estender
Pó de arroz pelo meu rosto, diante de todos, nos
cafés.
Eu queria ser mulher pra não ter que pensar na vida
E conhecer muitos velhos a quem pedisse dinheiro –
Eu queria ser mulher para passar o dia inteiro
A falar de modas e a fazer “potins” – muito entretida.
Eu queria ser mulher para mexer nos meus seios
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E aguçá-los ao espelho, antes de me deitar –
Eu queria ser mulher pra que me fossem bem estes
enleios,
Que num homem, francamente, não se podem
desculpar.
Eu queria ser mulher para ter muitos amantes
E enganá-los a todos – mesmo ao predileto –
Como eu gostava de enganar o meu amante
loiro, o mais esbelto,
Com um rapaz gordo e feio, de modos extravagantes...
Eu queria ser mulher para excitar quem me olhasse,
Eu queria ser mulher pra me poder recusar...
(SÁ-CARNEIRO, 2004, p. 359-360, grifo nosso).

De “Feminina” a “pano de amostra” instaura-se mais uma vez todo
um percurso figurativo feminino, ligado à “costura” (pano de amostra),
e por isso aos acessórios, às futilidades “que num homem não se podem
desculpar”. O motivo que leva o sujeito a tecer esse seu pano de amostra é
singular: perdeu seu chapéu de chuva, peça do vestuário masculino, peça,
enfim, identitária, identificadora, definidora de uma masculinidade.
Uma vez despido de tal vestimenta, do papel masculino, pode então
travestir-se, vestir-se, cobrir-se de acessórios e assumir finalmente, a sua
identidade “feminina”.
No poema, que reforça o estereótipo da futilidade de forma mais
direta, a começar pelo “irritantíssimo” com o qual é classificado, todos os
fazeres do sujeito ali instaurado são formas de não-fazer, que não atuam
diretamente sobre o mundo, sendo quase todos autorreflexivos, como
“me poder estender”, “estender pelo meu rosto”, “mexer nos meus seios”,
e fazeres “vazios”, que não alteram nenhum estado do sujeito “não ter
que pensar”, “falar de modas e a fazer ‘potins’” – que figurativamente
representa um “fazer nada” –, “me fossem bem estes enleios”. As suas não-ações, denotam, desse modo, o puro exibicionismo de um sujeito que,
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voltando-se para o seu próprio ser, constrói-se em função do olhar do outro
(“diante de todos”, “para excitar quem me olhasse” e “pra me poder recusar”) e não de seu próprio fazer. O sujeito, ao assumir sua nova identidade,
passa, assim, do tédio mortificante ao ócio reconfortante, manifestado pela
forma de vida da feminilidade. E aí vemos o fazer nada fazendo bem a si.
Temos também uma cisão significativa de uma das figuras do poema: o amante predileto e ainda assim, traído. O sujeito “feminina” é
portanto mentiroso, pois declara que tem um objeto-valor (parece ter um
predileto), mas dele se desfaz facilmente (mas não tem): seu objeto-valor
é, nessa perspectiva, a própria traição exibicionista. Figurativamente
constroem-se ainda duas formas masculinas opostas: um sujeito loiro e
esbelto (o mesmo Paris dourado de sempre, das “mãos louras”, de que
o sujeito é “a amante pequenina”) e um gordo e feio (o próprio sujeito
Sá-Carneiro, quando disjunto de Paris, como se lê em outras cartas e em
sua poesia que nelas circula). E diante do belo (alto), o sujeito “feminina”
oferece-se ao feio (baixo). Desse modo, se entendermos efetivamente que
o sujeito instaurado no poema é análogo ao sujeito sá-carneiriano inscrito
nas cartas teríamos então uma sórdida vingança, já que tudo o que de si
é belo e feminino dá-se a si mesmo – o gordo – e não ao seu Paris.
Entretanto, podemos ainda tomar essa sua metamorfose não apenas
como o veículo que lhe possibilita “possuir” Paris, como também como
a construção de uma espécie de “armadura” protetora. O sujeito, frágil,
precisa de luxo, conforto, tapetes e estofados (maciez, segurança) para
manter-se íntegro. E assim os tapetes que revestiam a sala real e cobriam
o palco abandonado no qual se tornara sua vida, o cobrirão, o protegerão,
enfim (o que nos leva, uma vez mais, à “espacialização” do sujeito da qual
já falamos). Nas cartas de 24 e 31 de março de 1916, respectivamente,
em que anuncia seu suicídio, isso é evidente:
Infelizmente a Zoina silva cada vez mais forte – lisonjeira, meu Deus, lisonjeira toda mosqueada a loiro
e roxo: por isso mesmo cada vez mais Cobra – cada
vez maior, mais perigosa. Não sei onde isto vai parar
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– será possível que as engrenagens me não esmaguem?
Mas é tão belo fazer asneiras:
Atapetemos a Vida
Contra nós e contra o mundo...
(SÁ-CARNEIRO, 2004, p. 372-373, grifo nosso).
***
Hoje vou viver o meu último dia feliz. Estou
muito contente. Mil anos me separam de amanhã.
Só me espanta, em face de mim, a tranquilidade
das coisas... que vejo mais nítidas, em mais determinados relevos porque as devo deixar brevemente
[...] Não me perdi por ninguém: perdi-me por mim,
mas fiel aos meus versos:
Atapetemos a vida
Contra nós e contra o mundo...
Atapetei-a, sobretudo contra mim – mas que me
importa se eram tão densos os tapetes, tão roxos,
tão de luxo e festa...

(SÁ-CARNEIRO, 2004, p. 374, grifo nosso).

Para se proteger da vida lepidóptera, banal, repleta de inferioridades,
o sujeito, já tomado pela feminilidade de forma irrevogável, vale-se de
mais um acessório, o tapete, que, como um “isolante” do mundo, pode
lhe dar tudo o que precisa: luxo (futilidade), proteção e aconchego. Os
versos citados na carta pertencem as suas “Sete canções de declínio”, mais
exatamente à segunda canção, em que se pode ler:
Atapetemos a vida
Contra nós e contra o mundo.
– Desçamos panos de fundo
A cada hora vivida [...]
... E as minhas unhas polidas –
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Ideia de olhos pintados...
Meus sentidos maquilados
As tintas desconhecidas

(SÁ-CARNEIRO, 1996, p. 104-105, grifo nosso).

Coberto pelo tapete, o sujeito tem também as unhas polidas, os
olhos pintados, os sentidos maquiados, ou seja, tornou-se efetivamente
“a” personagem feminina, a mesma rapariga, que quisera ser fisicamente,
“estrangeira de unhas polidas, doida e milionária...”. E assim, na sua
penúltima e mais explicativa carta (SÁ-CARNEIRO, 2004, p. 378-381),
o sujeito mostra o “perigo” de ter realizado tal desejo:
Recebi sua carta e o seu postal. Não tenho nervos para
lhe escrever, bem entendido. A minha doença moral
é terrível – diversa e novamente complicada a cada
instante. O dinheiro não é tudo. Hoje por exemplo,
tenho dinheiro. Mas você compreende que vivo
uma de minhas personagens – eu próprio minha
personagem – com uma das minhas personagens.
De forma que, se pode ser belo, é trucidante. E o
pior é que é muito belo: de maneira que nem o meu
admirável egoísmo me pode desta vez salvar. [...]

Sabe? Por Agosto deixei incompleta uma poesia
que iniciara ainda em Lisboa, gênero “Inigualável”.
Começava assim:
Ah, que te esquecesses sempre das horas
Polindo as unhas —
A impaciente das morbidezas louras
Enquanto ao espelho te compunhas...
Escrevi muitos versos; mas a poesia ficara incompleta. Existiam nela estas quadras:
A da pulseira duvidosa
A dos anéis de jade e enganos –
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A dissoluta, a perigosa
A desvirgada aos sete anos...
O teu passado, sigilo morto –
Tu própria quase o olvidaras –
Em névoa absorto
Tão espessamente o enredaras
A vagas horas, no entretanto,
Certo sorriso te assomaria
Que em vez de encanto,
Medo faria.
E em teu pescoço–
– Mel e alabastro –
Sombrio punhal deixara rastro
Num traço grosso
A sonhadora arrependida
De que passados malefícios –
A mentirosa, a embebida
Em mil feitiços...

Pois bem: previram misteriosamente a personagem real da minha vida de hoje estes versos. E
Você compreende todo o perigo para mim – para a
minha beleza doentia, para os meus nervos, para a
minha Alma, para os meus desejos – de ter encontrado alguém que realize esta minha sede de doença
contorcida, de incerteza, de mistério, de artifício?
“Uma das minhas personagens” – atinge bem todo
o perigo? [...]. Por que é que eu se devia encontrar
alguém: fui encontrar alguém – ainda que noutros vértices – igual a mim próprio? Não sei nada.
Tenha pena de mim: escreva-me imediatamente
uma grande, grande carta. Adeus.
Mil abraços de toda a alma, o seu, seu

Mário de Sá-Carneiro
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Escreva hoje mesmo. Lembre-se da minha an-

gústia.

O meu caderno chegou?

Essa penúltima carta condensa de forma espantosa diversas paixões
e formas de vida (sinceridade, saudade, angústia, medo, desespero) do
sujeito e os recursos de que se vale para incorporar o seu interlocutor ao
seu campo de presença (“o ter aqui”), definindo assim, intensamente, a
sua identidade.

REFLEXOS DE FEMINILIDADE
Ao explicar o seu colapso existencial, o sujeito recorre de novo a
seus versos, versos estes que “previram misteriosamente a personagem
real” da sua “vida hoje”, e que parecem também explicar o seu estado de
alma que é o próprio e eterno ato de “polir as unhas”, figura que já havia
aparecido em outras duas cartas. “Polindo as unhas” o sujeito desdenha
o que tem ao seu redor, ao mesmo tempo em que se volta de novo para
um puro fazer reflexivo, de cuidado e zelo egoístas (embora diga que
nem o egoísmo o salva mais), puro ócio reconfortante, isolando-se de
tudo aquilo que não é o seu ser.
E no poema que envia junto à carta, que fecha de certa forma a
isotopia sobre a qual o sujeito se constrói, sai de cena a leveza das figuras
eufóricas que acompanhavam as “mariquices” e as “futilidades”, e entra
uma figura feminina disfórica, densa, obscura, cujo “sorriso” “medo
faria”, “mentirosa” e “feiticeira”. Dá-se então, nessa carta, o embate entre
a “feminina” leve, parisiense, cheia de acessórios coloridos e luminosos,
e a “impaciente” doentia e sinistra (quase a figura da própria morte, do
suicídio que será anunciado/enunciado nas cartas subsequentes), que são
ambas, no entanto, especulares uma da outra: “enquanto ao espelho te
compunhas”.
O espelho em que o sujeito se vê é o espelho bizarro que lhe traz o
reflexo de algo que é, contraditoriamente, quase o seu oposto e que, no
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entanto, por quebranto, por sortilégio, o atrai, compondo a sua própria
identidade: “por que é que eu se devia encontrar alguém [...] fui encontrar
alguém igual a mim próprio?”.
Eis o sujeito Sá-Carneiro aí construído: espécie de narciso mórbido,
refém, por fim, de seu próprio desejo, da “beleza trucidante” – a beleza
errada de sua obra – que finalmente, e femininamente, (o) encontrou.
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Semiótica do Haikai
Jean Cristtus Portela1

Qualquer poema exige uma parcela de participação
ativa por parte do leitor, mas isso é especialmente
verdadeiro no caso do haikai. Sem exagero pode-se
dizer que o poeta do haikai completa apenas uma
metade do seu poema, deixando a outra metade
para ser provida pela imaginação do leitor (UEDA,
1978, p. 7).1

O emprego do lexema “Semiótica”, lembra-nos Greimas e Courtés
(2008, p. 448-56), pode ser pensado segundo, pelo menos, três acepções,
que equivalem a níveis de apreensão do fazer semiótico sensivelmente
diferentes: 1. “Semiótica-objeto”; 2. “Tipologia semiótica” e 3. “Teoria
semiótica”. Na primeira acepção, está em jogo o córpus com que trabalha
o semioticista, o material “bruto” a que submetemos nossas intuições
antes de qualquer segmentação ou análise. Na segunda, “Semiótica”
reporta-se a um estágio de maturação da semiótica-objeto, quando
esta, já confrontada com os princípios da Teoria Semiótica, encontra-se,
para usar as palavras do Dicionário, “em processo de constituição ou já
constituída”, o que faz dela um “projeto de descrição” ou um “objeto
construído”. Por fim, na terceira acepção, temos a Teoria Semiótica,
que por sua natureza descritiva, abstrata e generalizável – em termos
Professor Assistente Doutor do Departamento de Ciências Humanas da Unesp de Bauru (SP)
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hjelmslevianos: coerente, exaustiva e simples –, apresenta-se como uma
metassemiótica científica, ou seja, um conjunto de procedimentos, de
modelos de descrição, em suma, um sistema de representação que estabelece as relações de dependência e as regras de funcionamento de uma
semiótica-objeto.
Quando o semioticista se interessa por alguma semiótica-objeto –
em nosso caso, o haikai clássico2 –, seu primeiro passo é procurar colocar
em prática os princípios gerais de uma Teoria Semiótica – ainda em nosso
caso, a Semiótica de A. J. Greimas e seus colaboradores –, para então instaurar o processo chamado anteriormente de “projeto de descrição”, fase
em que a semiótica-objeto já figura como objeto semiótico construído,
pois segmentado e analisado, pronto a gerar uma “tipologia semiótica”. É
nessa relação entre “tipologia semiótica” e Teoria Semiótica que reside a
margem de ação do semioticista, que, longe de ser uma mera máquina de
analisar cegamente programada, deve fazer falar a semiótica-objeto e explorar sua descrição a tal ponto, que dela se possa depreender princípios de
funcionamento que venham se integrar à Teoria Semiótica. Nesse sentido,
na narrativa do sujeito semioticista, a Teoria Semiótica pode desempenhar
o papel ao mesmo tempo de sujeito-destinador e sujeito-destinatário: os
procedimentos que a teoria fornece ao analista são os procedimentos
que, depois do corpo a corpo com o córpus, vão retornar ao seu domínio
repropostos, modificados, enfim, aumentados de poder heurístico.
É à luz dessa reflexão, que considera o projeto de descrição uma
Semiótica em devir, que propomos neste ensaio uma Semiótica que se
pretende ao mesmo tempo um “canteiro de obras” e um edifício construído segundo uma engenharia estrita, que, não obstante, permite-se
estender e reinventar permanentemente.
O haikai, velho conhecido dos círculos literários brasileiros desde
sua introdução no Brasil pelos imigrantes japoneses nas primeiras déEmbora os dicionários de Língua Portuguesa tragam o registro “haicai”, optamos neste estudo
por nos valermos do lexema “haikai”, em itálico, já que tratamos da poesia que remonta, no Japão,
ao Século 17, período em que o lexema “haikai” está ligado a uma série de manifestações de formas
poéticas fixas japonesas, como iremos demonstrar no decorrer deste trabalho. É essa também a
escolha de Franchetti, Doi e Dantas (1996).
2
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cadas do século XX, tem sido tratado como objeto de comunhão, de
fruição, e também de análises literárias acadêmicas de grande alcance
analítico (CHOCIAY, 1984; FRANCHETTI, 1994; FRANCHETTI;
DOI; DANTAS, 1996). No âmbito da Semiótica greimasiana, o tema
ainda não teve a atenção merecida, não ao menos de uma maneira mais
exaustiva, com exceção da pesquisa que realizamos há alguns anos sobre
o emprego dos preceitos formais do haikai clássico no ensino de poesia
(PORTELA, 2003); de que este ensaio, em certa medida, é uma versão
refundida e aumentada, e do estudo semiótico sobre os poemas haikai
de Paulo Leminski, de autoria de Olivia Yumi Nakaema (2011).
A proposta de análise aqui apresentada parte do princípio de que
para ler semioticamente o haikai clássico, do qual estamos distantes por
volta de 350 anos, é preciso restituir diacronicamente a sua evolução
formal na economia geral das formas poéticas fixas japonesas, sem perder
de vista as coerções da língua natural e seu modo de circulação; para só
então analisá-lo em sua imanência, priorizando, por motivos que esclareceremos mais adiante, seu plano de conteúdo. Assim, teremos ocasião
de demonstrar como a análise do haikai clássico, ainda que imanente,
depende da significação que atribuímos a figuras que atuam como
conectores de isotopia altamente cifrados, o que leva o analista a tomar
parte em um intrincado jogo de alusões, de referências, e procurar explorar os universos socioletal e idioletal que subjazem à produção do haikai.

A SUGESTÃO DA COISA-EM-SI
Seguramente a menor forma poética japonesa, o haikai é composto
de 17 sílabas poéticas3, com duas cesuras, uma após a quinta sílaba e
outra após a décima segunda. A presença de assonâncias e aliterações na
poesia do haikai fica por conta do uso de onomatopeias, jogos de palavras
e referências eruditas, descartando um esquema de rimas como o adotado em português, por exemplo, muito provavelmente devido à estrita
composição silábica consonantal do japonês (sempre uma consoante e
3

Em japonês, contam-se todas as sílabas de cada verso.
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uma vogal) e do reduzido espectro de vogais (apenas cinco, nessa ordem:
a, i, u, e, o), que restringem a combinatória de rimas.
Derivado de formas poéticas clássicas como o waka ou tanka (forma
poética de 5 versos com composição no esquema de 5-7-5-7-7 sílabas) e,
principalmente, do renga ou renku (“poema em série”, “poema encadeado”), o haikai mantém uma relação intrínseca com os princípios estéticos
japoneses, que, na visão de Keene (1988), podem ser assim condensados:
sugestão, irregularidade, simplicidade, perecibilidade.
O haikai clássico, como estabelecido por Matsuo Bashô (16441694), deve conter, obrigatoriamente, ao menos uma referência sazonal
(kigo, “palavra da estação”) fornecida por nomes de plantas, lugares,
animais, objetos, descrições climáticas etc. O grau de sofisticação e importância do kigo na poesia do haikai é tal, que é possível encontrar livros
e sites da internet com dicionários completos de kigo (GOGA; ODA,
1999; MABESOONE, 2012).
O haikai encontrou terreno fértil no ocidente no final do século
XIX, com a abertura política do Japão, que possibilitou trocas culturais
e, em vários sentidos, a imigração, meio pelo qual o haikai alcançou o
Brasil em 1908, no primeiro levante imigratório japonês que aportou no
país, embora, segundo Goga (1988, p. 9), “[...] 1916 (Trovas Populares
Brasileiras, Afrânio Peixoto) e 1926 (Relance da Alma Japonesa, Wenceslau de Moraes) devem ser considerados como os marcos iniciais de
sua difusão em português”.
Um de seus maiores estudiosos, Reginald Horace Blyth (18981969), organizador, tradutor e comentador da maior compilação de
haikai feita em uma língua ocidental a partir de um córpus original
japonês, expressa assim sua opinião acerca da poesia do haikai:
Em minha opinião, a Literatura Japonesa ascende
ou decai por conta do haiku, mas sua característica
única faz com que seja difícil avaliar a sua posição
na literatura mundial. Não é meramente a brevidade pela qual isola um grupo particular de fenôme–166–
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nos de todo o resto; nem seu poder de sugestão, por
meio da qual revela todo um mundo de experiência.
Não é apenas em seu uso notável da palavra da
estação, pela qual nos dá uma impressão de um
trimestre do ano; nem seu humor leve e penetrante.
Sua qualidade peculiar é sua natureza autoanuladora, autodestrutiva, pela qual nos permite, mais
do que qualquer forma de literatura, apreender a
coisa-em-si (BLYTH, 1982, p. 980)4.

Entre tantas características (brevidade, sugestão, relação com a
natureza, humor), Blyth aponta como principal característica do haikai
a sua relação com a “coisa-em-si”. Sendo uma forma literária que, ainda
que se paute pelo rigor formal e temático, não aspira à literariedade declarada, à artificialidade retórica; o haikai independe dos adereços (ou
ao menos prega essa independência), ele é “autoanulador”, revelando o
mundo com descrição absoluta, uma estudada transparência, que Blyth
chama também de “autodestruição”, como se se quisesse dizer que o
haikai pede desculpas por significar, ou melhor, ele se ausenta, falta, para
poder significar (BARTHES, 1970).

HAIKAI, HOKKU, HAIKU
Não se pareçam comigo –
Não sejam como um melão
Cortado em duas metades iguais
Matsuo Bashô5

A partir do século XVII, o haikai é compreendido como um
gênero poético englobante, que extrapolou em larga medida os limites
dos três versos que lhe são próprios, podendo se desenvolver em poemas
encadeados (renga), em comentários em prosa que precedem os poemas
(haibun), em gravuras (haiga) e em diários poéticos que alternam poesia e
4
5

Todas as traduções para o português, salvo menção contrária, são de nossa autoria.
No original: ware ni nina/ futatsu ni wareshi/ makuwauri.
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prosa (nikki). Está à disposição do haijin (poeta do haikai) um completo
leque de tipos textuais verbais e verbovisuais, que nos mostra como o
haikai deixou de ser tão somente uma forma poética para tornar-se uma
verdadeira prática semiótica ou, ainda, uma forma de vida (FONTANILLE, 2008). A primeira estrofe (hokku) de um renga passa a ser,
progressivamente, mais valorizada, concentrando toda a força temática
e figurativa dos poemas que virão após ela. O hokku torna-se objeto de
fetiche literário, tomando a cena das intermináveis estrofes que o sucedem. Quando se traduz hokku por “estrofe inicial” ou “primeira estrofe”,
deve-se ter em mente que ele é, na verdade, a primeira estrofe do waka
inicial de um renga. O hokku é a cabeça do renga, são os primeiros 3 versos, que devem ser obrigatoriamente escritos em esquema de 5-7-5 sílabas.
Na composição de um renga, após o hokku, frequentemente, os haijin
faziam suceder mais de mil versos (em uma única reunião poética), mas
era a elaboração do hokku que trazia mais expectativa e responsabilidade.
O grande mestre de haikai no renga do século XVII – e fundador da
poesia do haikai como é conhecida hoje – é Matsuo Bashô (1644-1694).
Bashô também é considerado o mais sofisticado praticante de hokku e
quem filosofou mais sobre o tema. É dele o célebre poema (ver Anexo),
escrito em 1682 (BOWERS, 1996, p. 15):
furu ike ya

Lagoa antiga –

kawazu tobikomu

Salta o sapo

mizu no oto

Ruído d’água

Uma das máximas de Bashô que melhor ilustra sua relação com a
tradição poética japonesa é “Não siga os passos dos velhos poetas, procure
o que eles procuraram” (HASS, 1994, p. 233). É com esse projeto, por
assim dizer vanguardista, que Bashô inaugura uma maneira própria de
praticar o renga, aumentando o valor e a densidade do hokku e arreba
nhando para si numerosos discípulos.
O mestre do haikai reprovava veementemente a simples imitação e
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incentivava a originalidade e a descoberta: “Bashô insistia que seu estilo
de poesia deveria ‘mudar a cada ano e apresentar-se fresco a cada mês’”,
comenta Keene (1987, p. 38). A poética de Bashô pregava a observação e a
integração máximas com o objeto poetizado. Ele acreditava que quando
alguém compunha um verso não deveria permitir que um fio de cabelo
separasse a mente daquilo sobre o que escrevia. O Sr. Bananeira – esse
é o significado de bashô, nome que ele adotou já adulto – acreditava na
pureza da imagem, no retrato fiel de um instante que só o haikai pode
eternizar. O mundo natural irradia e nossas mentes deveriam estar despertas para a percepção do instante do haikai: “Aprenda sobre pinheiros
com o pinheiro e sobre bambu com o bambu” é um dos seus preceitos
mais conhecidos.
O rigor que Bashô aplica ao haikai procede diretamente do Zen
Budismo japonês (SUZUKI, 1973, p. 215-67). Para ele – convertido
monge depois de uma vida desregrada (UEDA, 1989, p. 19-35) – o
haikai era um caminho para o satori (“a iluminação”), uma forma de
alcançar o autoconhecimento máximo.
Matsuo Bashô é considerado o primeiro dos Quatro Grandes Mestres do Haikai (HIGGINSON, 1989, p. 12). O segundo é Yosa Buson
(1716-1783), artista que admirava a pintura chinesa e a poesia de Bashô.
Quando morreu, Buson era conhecido basicamente como pintor, só anos
mais tarde seu legado poético foi descoberto. Hass (1994, p. 73) lembra
que as comparações entre os dois feitas pelos estudiosos são sempre contrastantes: “[...] Bashô, o poeta subjetivo, Buson, o poeta objetivo; Bashô,
o escritor asceta, Buson, o pintor mundano”.
De fato, Buson afastou-se consideravelmente da tradição de Bashô.
Ele não era um religioso recluso e austero, um peregrino como Bashô,
era um homem viajado, culto, farto em amores, o que não justifica
a sua negativa em compactuar com os princípios zen-budistas, mas,
ao menos, torna mais plausível essa recusa. A sua poesia é totalmente
plástica, radiante, esvaziada de reflexões morais ou religiosas. É a poesia
de um pintor:
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na no hana ya

A colza –

tsuki ha higashi ni

A lua ao leste

hi ha nishi ni

No oeste, o sol.

Yosa Buson, apesar das divergências com os ensinamentos de
Matsuo Bashô6, só fez enriquecer a tradição do haikai, dando-lhe um
caráter efetivamente autônomo do renga e da religião, aumentando a
dimensão plástica do haikai e inaugurando a “arte pela arte” entre os
haijin. A despeito de sua grande capacidade poética, a maior parte de sua
obra consiste em haiga e pinturas inspiradas na Arte Chinesa.
O terceiro grande mestre do haikai foi Kobayashi Issa (1763-1827),
um dos mais amados poetas japoneses. Segundo Keene (1987, p. 46),
Issa foi um poeta que dedicou sua energia exclusivamente ao hokku,
distante que estava da época de Bashô, na qual o haikai no renga era a
forma poética mais difundida. Em Issa, como em Buson, há um esforço
de autonomia da forma poética hokku, o que o faz empregá-la apenas em
nikki e haiga, nunca em renga. Issa era adepto da seita budista Terra Pura
(Jodô), o que, para seus comentadores, dá a seus poemas não o caráter
austero buscado pelo zen-budismo de Bashô, mas um ânimo de piedade
e compaixão com o sofrimento de todos os seres, característica marcante
dessa seita, bem próxima ao cristianismo. Seu hokku mais conhecido foi
composto, dizem, quando tinha apenas 6 anos de idade:
ware to kite

Venha, brinque comigo!

asobe ya oya no

Pardalzinho

nai suzume

Órfão.

A sentimentalidade exacerbada de Issa é uma das suas principais
características, podendo ser comparada, guardadas as devidas proporMesmo havendo divergências, Buson era um grande admirador de Bashô. Higginson (1994, p. 12)
chama atenção para o fato de Buson ter ilustrado inúmeros nikki do mestre Bashô.
6
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ções, à do compositor gaúcho Lupicínio Rodrigues (PORTELA, 2001,
p. 50). Depois de Issa, há um sensível declínio da tradição do haikai, cabendo ao quarto grande haijin, Masaoka Shiki (1867-1902), a renovação
de uma tradição que, a essa altura, já tinha quase 300 anos.
Segundo Hass (1994, p. 20), Shiki é o último dos grandes haijin do
passado e o primeiro entre os haijin modernos. Foi ele quem empregou
pela primeira vez o termo haiku7 (“verso de um haikai no renga”) para
designar o hokku. Por meio da adoção do termo haiku, Shiki conseguiu
desvencilhar o haikai de uma vez por todas da relação com o renga,
concluindo um processo que remonta a Buson e a Issa.
A subjetividade decadente de alguns imitadores tardios de Bashô
não agradava Shiki, que tinha como exemplo de objetividade e eficiência na linguagem, Yosa Buson. Shiki ansiava um haikai que fosse feito
em linguagem objetiva e que versasse sobre fatos cotidianos, acessíveis à
experiência, não sobre imaginações místicas afetadas.
Os poetas que sucederam Masaoka Shiki muito contribuíram para
a divulgação do haikai (haiku, como ficou conhecido no Japão, após
Shiki). Dentre tantos reformadores do haikai e fiéis defensores podem-se citar: o moderno Kawahigashi Hekigotô (1873-1937), o conservador
Takahama Kyoshi (1874-1959)8 e a pioneira Hashimoto Takako (18991963), primeira grande poeta do haikai9.
Sobre a introdução do termo haiku, cabem algumas considerações. No Brasil e na França, o hokku
ficou conhecido como haikai (nome, na verdade, do gênero que subsume a prática do renga e do
hokku). Já os divulgadores de língua inglesa optaram pelo termo haiku, deixando haikai e hokku
para tratar de períodos específicos da tradição ou, ainda, como fazem Keene (1987), Ueda (1989)
e Blyth, usando haiku nos casos em que ele designa “poema japonês de 17 sílabas”, sem distinção
de período histórico. René Sieffert (apud FRANCHETTI; DOI; DANTAS (1996, p. 56)), por
exemplo, afirma que o “velho mestre teria, sem dúvida alguma, condenado a prática designada por
esse termo [haiku]”. Endossando a visão de Sieffert, Ueda (1989), no Prefácio de sua obra, diz que
“ele [Bashô] e seus contemporâneos usavam raramente a palavra haiku, mesmo quando, como se
viu nos diários de Bashô, a prática de tratar um hokku como poema independente era comum”.
8
Kyoshi foi mestre de Kenjiro Sato (1898-1979), conhecido como Nenpuku Sato, imigrante japonês
que veio para o Brasil em 1927 e que difundiu o haikai pelo interior do Estado de São Paulo e
Paraná. Cf. Maurício Arruda MENDONÇA, Trilha forrada de folhas - nenpuku sato - mestre de
haikai no Brasil.
9
Takako, aluna da poeta Sugita Hisajo, ficou conhecida pelos seus poemas sempre muito pessoais
e delicados.
7
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O CONTEÚDO DO HAIKAI
Quando o haikai é concebido com arte, há pouco
espaço na superfície, mas grande substância na
profundidade (MAGNINO, 1952, p. 129)

Até o momento, procedemos a uma exposição essencialmente diacrônica acerca da poesia do haikai. A seguir, procuraremos ler o haikai à
luz da Semiótica, sem perder de vista as implicações de ordem socioletal
que sua leitura suscita.
Um haikai não deveria, segundo a tradição da qual ele provém,
ser objeto de interpretação, de compreensão racional e sistemática, no
sentido que a Filosofia ocidental deu a essas atividades. Como vimos,
para a tradição, o haikai deveria ser experimentado, vivido, sentido, pois
ele é a percepção de um acontecimento singular relatado por outro ser
humano, que almejou a expressão da singularidade desse acontecimento.
Assim, o alcance da percepção ideal do haikai não é matéria que dependa
da razão, mas, quase que exclusivamente, da sensação, da junção dos
sentidos. Um mestre de haikai diria, não obviamente com essas palavras, que alguém só entenderia um haikai quando conseguisse “pensá-lo
com os sentidos”. Tal afirmação, aparentemente contraditória em uma
sociedade que entranhou o “pensar” e o “sentir” como termos muitas
vezes opostos, pode ser compreendida com a ajuda de Fernando Pessoa:
“Ah, canta, canta sem razão!/ O que em mim sente ‘stá pensando”. Há
nesses versos um ensinamento capital: às vezes, é preciso pensar com os
sentidos, abandonar a razão, ainda que a pura sensação deva, em algum
estágio de sua percepção, virar pensamento.
Tanto do ponto de vista da sua produção e circulação quanto do
ponto de vista de sua análise, a maior parte dos estudiosos está de acordo
com o fato de o plano do conteúdo do haikai ser o plano de análise mais
relevante para sua compreensão, ainda que sua expressão visual (a caligrafia ou, ainda, a ilustração) e sonora (aliterações, assonâncias, ritmo
etc.) não sejam de modo algum dimensões de análise negligenciáveis.
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Por um simples recorte metodológico, com o objetivo de analisar
o plano de conteúdo da linguagem verbal, o haikai é tratado aqui tão
somente como uma semiótica verbal construída a partir da língua
natural japonesa. Essa escolha encontra objeções importantes quando a
enquadramos segundo correntes interpretativas como a preconizada por
Campos (1994, p. 62), via Ezra Pound e Ernest Fenollosa, que acreditam
ser fundamental para a leitura do haikai o exercício filológico e imagético
profundos, por meio do ir e vir constante entre o conteúdo do poema e
a iconicidade manifestada pela escrita ideogramática.
Optamos por nos alinhar às ideias de Franchetti (1996, p. 46-7),
que rejeita o preciosismo no estudo da escrita ideogramática e assim comenta a tradução de “furu ike ya” empreendida por Haroldo de Campos
(cf. item “b” do Anexo):
[...] ‘salt’tomba’ é evidentemente trabalhado, pouco
discreto, e desequilibra o poema ao concentrar sobre
si a atenção do leitor. Face à poética de Bashô, que
sempre demonstrou aversão à mera exibição técnica
em haikai [...] a utilização de uma ‘palavra-valise’ à
James Joyce parece completamente inadequada [...]
Um segundo problema na aproximação de Haroldo
de Campos ao haikai diz respeito à interpretação
do ideograma. [...] A imensa maioria das vezes [...]
o kanji não tem papel fundamental quanto o que
lhe empresta Haroldo de Campos: uma estrofe de
haikai tem aproximadamente o mesmo sentido
escrita em kanji ou hiragana – o kanji servindo
frequentemente para distinguir os homófonos, e o
hiragana servindo também frequentemente para
valorizá-los.

De fato, o haikai assimilado pelas vanguardas literárias esteve muito
ligado aos aspectos formais concernentes à língua japonesa. Muito foi
discutido sobre a sua metrificação e sua escrita, mas pouco sobre suas
dimensões discursiva, narrativa e fundamental, o que trataremos de
fazer a seguir.
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DA “LAGOA ANTIGA” AO SOM DA QUIETUDE
Retomemos o célebre poema de Bashô (cf. traduções no Anexo10):
furu ike ya

Lagoa antiga –

kawazu tobikomu

Salta o sapo

mizu no oto

Ruído d’água

O poema inicia-se com um enunciado de estado – “furu”11 (antigo,
velho, anterior) ∩ “ike” (tanque artificial, poço, lagoa) – que nos oferece
coordenadas espaciais e temporais. A “ike”, a lagoa, é o espaço da transformação, o espaço tópico da narrativa, determinado pela /imobilidade/
da água estanque, em permanente /regularidade/, /homogeneidade/, /
continuidade/. “Ike”, nesse sentido, opor-se-ia a “rio”, no qual a superfície
revolta é marcada pela /descontinuidade/ dos movimentos da oscilação
da água.
“Furu” é o predicado que temporaliza e aspectualiza a cena de /fixidez/ de “ike”: a lagoa é anterior, data de outra época, e é na imobilidade
acabada que o processo se inicia. O tempo fez velha essa lagoa: o espaço
descrito é a sua imagem temporalizada.
O expletivo “ya”12, que se segue à instauração do percurso figurativo da “lagoa antiga”, pode ser traduzido, em português, por meio da
pontuação: tanto um ponto de exclamação, como um travessão, como
No Anexo, apresentamos todas as versões consideradas necessárias para o estudo do poema.
Durante a análise, apenas algumas são citadas, mas todas merecem atenção, daí o propósito de
apresentar as versões de língua inglesa em tradução.
11
Para as análises, empregaram-se, principalmente, o Dicionário Japonês-Português (Porto Editora,
1998) e o New Concise Japanese-English Dictionary (Sanseido Press, 1975).
12
Na tradição do haikai, chama-se esse tipo de expletivo de “kireji”, “palavra de corte”, recurso que
serve como regulador da métrica e da montagem imagética do poema. Segundo Higginson (1989,
p. 291-2), os expletivos mais usados são “ka” (ênfase; no fim da frase, serve para perguntar algo);
“kana” (ênfase; geralmente no fim do poema, indica surpresa diante do acontecimento); “-keri”
(sufixo verbal, passado, exclamação); “-ramu” ou “-ran” (sufixo verbal, probabilidade); “-shi” (sufixo
adjetivo usado para concluir uma sentença); “-tsu” (sufixo verbal, presente) e “ya”, (suspensão, elipse).
10
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dois-pontos transmitem eficientemente seu significado. É como se houvesse um corte abrupto na cena e a seguir viesse seu desenrolar.
No segundo momento do poema (da sexta à décima segunda sílaba)
há a introdução de um ator: “kawazu” (rã, sapo, sinônimo pouco usado
de “kaeru”). Eis uma figura perfeitamente cabível no percurso figurativo
da “lagoa antiga”: um anfíbio que “tobikomu” (voa para dentro, entra
subitamente, salta). Nada mais natural. O sujeito reflexivo “kawazu”
efetua sua performance (“tobikomu”) e, ao realizá-la, ocasiona uma
transformação no sujeito de estado “ furu ike”: as águas anteriormente
paradas saem de sua imobilidade. Pode-se situar o “sapo” como destinador circunstancial da /descontinuidade/, da desordem na superfície da
água, e a “lagoa antiga” como a destinatária desse cismo.
O enunciador prossegue (décima terceira à décima sétima sílaba)
descrevendo as consequências do salto do sapo na lagoa antiga: “mizu no
oto”. “Mizu” é “água”, “no” é “de”, partícula posposta que indica posse
ou relação adjetiva; “oto” é “som”, “barulho”, “ruído”, assim, obtém-se
“ruído d’água”, uma espécie de respingo sonoro.
Não se pode deixar de notar que o haikai, em japonês, é frequentemente escrito em uma única linha13, daí a dificuldade em chamar
“verso” cada uma das três sequências silábicas do haikai. O haikai
é, a rigor, um verso com duas cesuras, uma após a quinta sílaba e outra
após a décima segunda, o que impede de promovê-lo a estrofe, mesmo
levando em conta a sua tradução em tercetos, tradicional no Ocidente.
Uma apresentação linear do poema de Bashô poderia ser assim descrita:
fu-ru i-ke ya ka-wa-zu to-bi-ko-mu mi-zu no o-to
12345

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17

Desse modo, entende-se melhor o uso da palavra de corte “ya”, mas
O poema “ furu ike ya”, apresentado em escrita cursiva no item “a” no Anexo, foi escrito em 3
“versos” e não numa única linha, o que também é frequente.
13
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a leitura do poema, a partir da sexta sílaba, ganha uma pequena variação. Ao invés de se ler, como na explanação acima, “kawazu tobikomu”
(“salta o sapo”) e, em seguida, “mizu no oto” (“ruído d’água”), pode-se
pensar numa leitura aglutinadora, bem ao espírito do idioma japonês:
“kawazu tobikomu mizu no oto” (“ruído de água na qual o sapo salta”,
“som de sapo saltando na água” etc.). É essa a leitura que faz Blyth (1982,
p. 1009), em fiel tradução:
The old pond;
The-sound-of-a-frog-jumping-into-the-water
O velho tanque;
O-som-de-um-sapo-pulando-dentro-d’água
Essa tradução é um exemplo de como se pode verter o haikai através
da reificação, da “substantivação” de algumas partes de seu enunciado.
É uma tradução que também reflete a generalidade e ambiguidade do
idioma japonês, recursos que são a marca registrada no haikai.
Independentemente da leitura ou tradução escolhidas para o poema, é preciso observar mais atentamente o uso da imagem “mizu no oto”,
pois, certamente, seu emprego não é gratuito, já que, como consequência
do salto do sapo, o enunciador poderia ter descrito o oscilar das águas da
lagoa, o odor desprendido pela água etc.
Nesse momento da análise, é preciso remeter-se ao universo socioletal da literatura japonesa para uma leitura eficaz do poema de Bashô,
que o subverte idioletamente. Conforme esclarece Keene (1987, p. 39),
na tradição clássica da poesia japonesa, o “sapo” foi um motivo muito
empregado, geralmente como o “sapo cantante”, o “sapo chorão”, cujo
coaxar é para os japoneses um canto agradável, eufônico, muito próximo
ao de alguns pássaros. O enunciador Bashô foi um homem inventivo e
completamente consciente da revolução que instaurou na poesia japonesa. Ele pretendia, acredita-se, renovar o emprego do motivo “sapo” e
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tal renovação só aconteceria se ele calasse o sapo cantor da velha poesia.
Mas a situação é mais especial do que parece: o sapo não é totalmente
mudo, ele pode produzir som, mas, desta vez, com o próprio corpo, o
corpo todo. O enunciador rompe a isotopia fácil da /eufonia/ e constrói a
estranheza cacofônica do barulho da água, como traduz brilhantemente
Allen Ginsberg:
Th’old pond – a frog jumps in. Klerplunk!
Velho tanque – um sapo pula. Ploft!
ou de um “rumor de água”, como prefere o indiscretamente letrado
(para os propósitos do haikai) Haroldo de Campos. A cena não poderia
ser mais cômica e incomum – um sapo que se joga na água, em silêncio
– o que fez desse poema o grande manifesto estético da nova poesia,
vulgar, radical, o haikai.
Ainda quanto ao universo socioletal, outra isotopia que pode surgir
numa leitura desse poema que se pretenda realmente elucidativa, é a
isotopia da /religiosidade/, da /espiritualidade/, ou melhor, da /iluminação/. Bashô colocou sua poesia a serviço do Zen Budismo, promovendo
a escrita à técnica para o alcance do satori, a iluminação espiritual. Em
inúmeros koan (absurdas anedotas Zen propostas a um aprendiz) há
referência ao percurso narrativo que consiste em um mestre, quando
perguntado sobre o nada ou o Zen ou a natureza de Buda, derrubar o
aprendiz, com as próprias mãos, com um remo ou varinha, dentro da
água. Com base nessa informação, como negar que o sapo, nesse poema,
possa representar o aprendiz precipitado na água ou o sinete que tiraria
o aprendiz do sono profundo dos que não encontraram a iluminação?
No poema analisado, há, no nível profundo, a passagem da /
continuidade/ à /descontinuidade/ ou da /quietude/ à /inquietude/ ou,
ainda, a passagem da /tradição/ à /modernidade/ (subversão do motivo
“sapo”) e da /ignorância/ à /iluminação/ (relação com o koan), temas
sempre presentes na tradição do haikai.
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Juntamente com as isotopias da /modernidade/ e da /espiritualidade/, creditadas ao estudo da projeção socioletal do poema, pode-se
acrescer a isotopia /primaveril/, aparente no emprego do lexema “kawazu” (sapo), que é um kigo (palavra da estação)14 de primavera. À época
de Bashô, para um apreciador de haikai, esse era um dado a priori, pois
não era possível pensar num haikai (um hokku, para ser mais preciso)
sem kigo. A importância da referência sazonal na literatura japonesa data
de suas origens, assim como no haikai, que extrai da contemplação da
natureza o seu principal tema (FUKUDA, 1995, p. 35-43). O número
de motivos sazonais é grande e o critério principal para o seu emprego
é a sutileza, já que um bom haikai deve informar a estação em que está
situado sem fazer referência direta à mesma. Alguns motivos que designam estados climáticos, como “harusame” (chuva de primavera) ou “aki
no kaze” (vento de outono), são abundantemente encontrados, apesar
de sua composição óbvia, pois, de tão empregados, são compreendidos
como sintagmas lexicais que, aglutinados pelo uso, tornaram-se lexemas
autônomos.
Era um princípio de Bashô fazer poemas que descrevessem estados
naturais e de cunho aparentemente não metafórico. Seus poemas almejam ser “coisas”, fusão precisa do mundo natural e da língua natural,
criações nas quais o sentido fosse apreendido imediatamente, não a
preço de sucessivas investigações e leituras. Obviamente, a erudição de
Bashô e seu fino bom-humor emergiam, vez ou outra, como rompantes
metafóricos consideráveis (o intertexto com o motivo “sapo” e com o
koan, por exemplo).
Passemos, agora, à análise de um outro conhecido poema de Bashô,
encontrado em seu nikki (diário poético) mais popular, Oku no Hosomichi (Trilha Estreita ao Confim).
Antes de determo-nos nas descrições dos lexemas empregados no
texto, cabe alertar que esse poema representa um caso muito comum na
Segundo a tradição clássica, um haikai sem kigo não pode ser considerado um haikai no sentido
estrito do termo. Costuma-se chamar um haikai sem kigo de senryū, quando este é de tom crítico
ou satírico.
14
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tradição do haikai, pois é um poema acompanhado por um comentário
em prosa (haibun), que o antecede. O haibun, a “ frase do haikai”, é,
muitas vezes, um recurso importantíssimo na compreensão do haikai.
Ele serve como uma pequena introdução ao poema e tem um caráter
essencialmente referencial, embora escrito em prosa poética. Nele,
encontramos uma série de topônimos, cronônimos, e antropônimos,
recursos de ancoragem histórica que produzem um efeito de sentido de
“realidade”, à medida que referenciam o poema, tornando-o parte de
um enunciado maior, ao qual ele está subsumido.
No haibun que acompanha o poema, há o relato da história da
fundação do templo Ryushaku, localizado na província de Yamagata. O
poeta está no alto da montanha na qual se encontra o templo. Eis o final
desse haibun, como aparece em Bashô (1997, p. 51): “As rochas coloridas
pela eternidade eram pontilhadas pelas tapeçarias de verdes musgos. Os
portais do templo, embutido nas rochas, barravam todos os ruídos e, em
seus interiores o silêncio abissal, mudo, reverberava”. Abaixo dessa prosa
poética o poema é apresentado:
shizukasa ya

Quanta quietude!

iwa ni shimiiru

O som da cigarra

semi no koe

Penetra a pedra

A relação intertextual mantida entre o haibun e o haikai que o
acompanha impede que se formulem hipóteses impertinentes para os
semióticos mais centrados no enunciado. Pelo próprio caráter discursivo
do texto (um diário), todas as informações sobre o espaço, o tempo e os
atores da ação já estão previamente dadas, resta ao leitor a análise minuciosa de um enunciado que de simples só tem o parecer.
Tem-se, aqui, novamente um poema construído em torno da /
continuidade/ e da /descontinuidade/ de uma situação estanque ou
de um estado inicial de repouso. O enunciador começa por formular
um enunciado de estado que será subvertido em seguida: “shizukasa”,
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variante de “shizukesa”, “calma”, “tranquilidade”, “quietude”, “paz”, “serenidade”, “silêncio”. O expletivo “ya” mais uma vez exerce o papel de
conta-gotas sintático. O enunciador escreve: “shizukasa ya”, ou seja, “tudo
se encontra em silenciosa harmonia!”. Nas sílabas seguintes, a mudança
de estado: “iwa ni shimiiru” (“iwa”, rocha, rochedo, penhasco; “ni”,
em, para; “shimiiru”, embeber, infiltrar, penetrar, encharcar), “penetra
a pedra”. A /rigidez/ e a /imobilidade/ inerentes do rochedo atuam aqui
como uma figurativização do silêncio, sorte de concreção da quietude.
O que penetra a pedra é “semi no koe” (“koe”, voz, som, ruído; “semi”,
cigarra), o sibilar, “o som da cigarra”, num corte preciso15. Com a introdução do lexema “semi”, um kigo, há também o surgimento da isotopia
do verão, que, somada à visão das rochas, traz a ideia de /aridez/, de /
imobilidade/ do ar.
Inicialmente, presumiu-se uma estrutura elementar de significação
que se articulasse entre a /continuidade/ e a /descontinuidade/. É essa a
passagem que ocorre quando o silêncio absoluto é rompido pelo sibilar
da cigarra. Entretanto, o som da cigarra (/descontinuidade/), dada a sua
duração e intensidade (suficiente para “encharcar” as pedras), estabilizase como /continuidade/, qual a quietude que a sua altura potencializa.
Se num primeiro momento, opõe-se o silêncio ao som, por meio de uma
análise mais acurada, percebe-se a dependência modal do par silêncio
versus som, no qual o silêncio modaliza o fazer da cigarra.
Nos dois poemas analisados, da imobilidade da “velha lagoa” à
quietude da montanha erma, o trabalho do enunciador haijin com a
delicada subversão da ordem, com a experiência reveladora é constante.
A análise semiótica nos ajuda a perceber o jogo figurativo de alusões que
Devido à proposta inicial de ater-se ao conteúdo do haikai e não a sua expressão, eis uma observação que só teria lugar em uma nota de rodapé. O fonema “K” presente em “shizuKasa” (quietude),
lexema que dá início ao poema, aparece também em “Koe” (voz, som), lexema que o finaliza. Embora a língua japonesa compreenda a “linha” KA como KA, KI, KU, KE, KO – e não como uma
consoante e uma vogal separadamente, como estamos habituados – a reiteração desse fonema de
mesma “linha” não pode ser descartada como elemento semissimbólico da construção do poema.
Curiosamente, o lexema que designa o verbo “cortar”, em japonês, “kureru”, é iniciado por fonemas
que também pertencem à “linha” KA, mais precisamente ao meio da linha (ka, ki, KU, ke, ko).
Resta-nos a especulação duvidosa: no silêncio, a voz da cigarra partiu a pedra ao meio?
15
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o haikai instaura, em uma micronarrativa sem atores/actantes humanos
explícitos, mas cuja análise do papel dos sujeitos da enunciação, mais
especificamente, do sujeito enunciatário – ou, ainda, de um sujeito
observador implícito no enunciado, sob o controle do qual está o ponto
de vista – é fundamental para a compreensão do haikai, essa poesia que,
estendendo as palavras de Makoto Ueda que serviram de epígrafe a este
ensaio, solicita a imaginação do analista.
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ANEXO – TRADUÇÕES DE “FURU IKE YA”, DE MA
TSUO BASHÔ.
a) Poema de Matsuo Bashô, “furu ike ya”, em escrita cursiva
(CAMPOS, 1995, p. 25):
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b) Operação tradutória de Haroldo de Campos (CAMPOS,
1975, p. 62):
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c) Tradução de Paulo Franchetti e Elza Taeko Doi (FRANCHETTI; DOI; DANTAS, 1996, p. 89):

d) Tradução de Décio Pignatari (CAMPOS, 1995, p. 24):
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e) Tradução intersemiótica de Júlio Plaza (CAMPOS, 1995, p.
23):

f) Seleção de traduções de autores diversos
The ancient pond

O tanque antigo

A frog leaps in

Um sapo pula

The sound of the water

O som da água
Donald Keene

velha lagoa
o sapo

salta

o som da água
Paulo Leminski (1983, p. 20)
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The old pond –

O tanque velho –

A frog leaps in,

Um sapo pula,

And a splash.

E um respingo
Makoto Ueda

The old pond;
The-sound-of-a-frog-jumping-into-the-water
O velho tanque;
O-som-de-um-sapo-pulando-dentro-d’água
Reginald Horace Blyth (1982, p. 1008-9)
Th’old pond – a frog jumps in. Klerplunk!
Velho tanque – um sapo pula. Ploft!
Allen Ginsberg (IDEM)
A lonely pond in age-old stillness sleeps…
Apart, unstirred by sound or motion… till
Suddenly into it a lithe frog leaps.
Um tanque isolado adormece em velhice imóvel...
À parte, intocado por som ou movimento... até que
De repente nele pula um sapo ágil.
Curtis Hidden Page (BOWERS, 1996, p. 15)
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Frog pond…

Tanque-sapo

A leaf falls in

De uma folha, o mergulho

Without a sound.

Nenhum barulho.
Bernard Lionel Einbond (IDEM)

Ah, o velho tanque! E o ruído das rãs,
atirando-se para a água...
Um templo, um tanque musgoso;
Mudez, apenas cortada
Pelo ruído das rãs,
Saltando à água. Mais nada...
Wenceslau de Moraes
(apud FRANCHETTI; DOI; DANTAS, 1999, p. 39)16

Moraes faz primeiro uma tradução “de apresentação” (em que o barulho não é da água, mas das
rãs que nela se atiram) e depois uma versificada, adaptada à quadra popular portuguesa.
16
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Relatos de uma saga: Pioneiros de
Tangará da Serra, MT
Tieko Yamaguchi Miyazaki1
Walnice Aparecida Matos Vilalva2

As reflexões que abaixo seguem se situam no contexto de um projeto
de pesquisa intitulado Memória e relatos: pioneiros de Tangará da Serra e
Assentamento Antônio Conselheiro3, que se originou da proposta da Secretaria Municipal de Cultura de Educação de Tangará da Serra (MT); na
figura de seu então secretário Júnior Schleicher, de organizar um livro de
depoimentos dos pioneiros da cidade ainda nela residentes, cuja finalidade
seria a de criar um acervo de memórias sobre esse período de sua história.
O projeto acadêmico, por sua vez, tem, entre outros objetivos, estudar
esse acervo como uma possível matéria-prima para produções dos mais
variados suportes, a exemplo do que se infere, no domínio da literatura,
por exemplo, de ficções de autores de todos os tempos.123

OS PIONEIROS DE TANGARÁ DA SERRA (MT)
Na década de 1950 do século XX, em cumprimento à política de
colonização do Estado Novo, da Marcha para o Oeste, os chamados
picadeiros foram demarcando os territórios e cartografando o cerrado,
seguindo os inúmeros córregos da bacia do Paraguai; a efetivação dessa
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política ficou a cargo dos Serviços Estaduais de Terra e Colonização e,
posteriormente, da Companhia de Desenvolvimento do Estado do Mato
Grosso (CODEMAT).
Mas os objetivos focados já vinham sendo cogitados desde as
primeiras décadas do século XX. Essas pretensões de povoar o interior
do país com imigrantes tomaram forma nos anos 40 com um projeto
de assentar uma colônia de japoneses provenientes dos Estados de São
Paulo e do Paraná, principalmente da cidade de Londrina. Por ocasião
da imigração japonesa ao Brasil, através de um acordo entre os dois países, a pretensão de fundar uma colônia japonesa de grandes proporções
determinou a demarcação de uma área considerável de terra no Mato
Grosso, situada entre o rio Sepotuba e a Serra de Tapirapuã. Retalhada
em glebas, estas seriam destinadas a japoneses e alguns brasileiros.
Em decorrência do alinhamento do Japão na segunda grande guerra, as aquisições foram denegadas aos japoneses e somente os brasileiros
puderam prosseguir no processo de posse. Dos loteamentos das glebas
acima originou-se a colonização do território que mais tarde resultaria
no atual município tangaraense.
A migração
Nesse processo do desbravamento e colonização do oeste brasileiro
dentro do cenário político brasileiro, como assinalamos acima, escolheu-se o local, e intensa propaganda se iniciou em São Paulo, Paraná e Minas
Gerais, para atrair pessoas que quisessem se transformar em fazendeiros
no Estado do Mato Grosso, principalmente na região de Barra do Bugres. Ela é promovida pela imprensa escrita, por revistas especializadas.
A principal destas é a Revista Brasil-Oeste, com chamadas como: Agricultura, pecuária e economia, ou Torne-se fazendeiro em Barra do Bugres.
Editada em São Paulo, cujo primeiro número data de 1956, é distribuída
gratuitamente para áreas específicas de produção. Na publicidade se
destacam as condições – sempre extraordinariamente favoráveis – para
a colonização e seu futuro bastante promissor: além de madeiras de lei, a
terra preta-massapé, própria para o cultivo de café e outros cereais. Ali se
anunciam várias imobiliárias responsáveis pela venda de terras, inclusive
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as devolutas, no Estado do Mato Grosso, com pontos de venda em São
Paulo, Paraná e Cuiabá.
A chegada
A caminhada dos migrantes para o lugar do sonho não ocorre segundo o quadro idealizado, de conformidade com o divulgado. E nem
os primeiros tempos de sua fixação. Basta por ora dizer que a primeira
foi marcada por uma vilã que aparece em todos os relatos dos pioneiros:
a serra do Tapirapuã. Aquela que obrigou a que rastejassem por trilha de
anta, mas que também lhes deixou, ao final dessa etapa, um sentimento
positivo que os motivou a expressá-lo pelo menos em um símbolo, nesse
primeiro momento, a Pedra Solteira. A representatividade dela se reforça
posteriormente, e em diferentes momentos: a sua imagem será incluída
no brasão da cidade e no hino oficial de Tangará da Serra.
A pedra foi escolhida para marcar o limite entre o município de
Tangará da Serra e seus vizinhos, após um significativo período de rivalidade com Barra do Bugres, a que Tangará da Serra pertencia, uma vez
que, segundo relatam personagens da época, Barra do Bugres tentava,
desde os primórdios da migração, impedir que as famílias prosseguissem para o território da futura Tangará da Serra e, posteriormente, pelo
confronto político que se manifestava na escolha de seus representantes
– prefeito, vice-prefeito e vereadores - na câmara municipal de Barra do
Bugres. Essa contenda resultou no desligamento da Tangará da Serra,
elevada à condição de município: através da Lei estadual nº 3687, do
deputado José Armando, sancionada pelo governador Garcia Neto, em
13 de maio de 1976.

MORFOLOGIA NARRATIVA DOS RELATOS
Embora os relatos tenham sido coletados em separado e sem nenhuma comunicação prévia entre os pioneiros, que foram colocados a par no
momento do convite sobre os objetivos desse material, por parte da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SEMEC) observamos que quase
no todo os depoentes foram fiéis ao que entenderam ser o propósito do
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trabalho e, assim, delimitaram o domínio do seu relato, o espaço e o próprio tempo que deveriam cobrir e, em decorrência desse recorte, os eventos.
Da mesma forma, embora o depoimento seja individual e da história
particular de cada depoente, é bastante sintomático que, por sob as demais
camadas significativas de seus relatos, em que as marcas de sua individualidade ou de sua família se fazem mais fortes e mais relevantes; é possível, à
maneira de Vladimir Propp, montar uma morfologia comum que sustente
dorsalmente as narrativas, e onde talvez se situe essa espinha que se manterá
inalterável e como elemento de definição da saga coletiva desse grupo de pessoas. Mesmo que, como afirmam estudiosos da memória, não se obedece
necessariamente à cronologia e nem à causalidade dos eventos focalizados,
é possível fazer essa leitura morfológico-sintática do discurso narrativo.
Como resultado da leitura desses relatos, receptor retém a abstração
de um conjunto constituído de elementos mais ou menos constantes e recorrentes, tanto em sua forma de manifestação geral figurativa, como pelo
conteúdo temático e, ainda, por uma sorte de ordenamento sintagmático,
que, às vezes, tem uma razão causal. Esse conjunto, que assim se estratifica
quanto à natureza, em temas e figuras, não é um conjunto caótico, mas
ordenado principalmente pelas relações sintáticas. Impõe-se como uma
matéria primeira já ordenada que suporta uma leitura menos concreta e
icônica, mais abstrata, uma leitura morfológico-sintática em que os eventos e os sujeitos envolvidos passem a ocupar posições actanciais e funções
significativas, dentro de um enredo, construindo-o e dando-lhe sentido.
É preciso entender que o período histórico propriamente se estende desde os anos cinquenta, com a ação dos poaieiros4 principalmente,
até a emancipação que se deu no final dos anos 1970, ou seja, são duas
“A gente tinha panelas velhas, comecemos a cozinhar. Como sempre eu trabalhei muito
no mato, em tudo. Fui picadeiro, poaieiro, não tenho vergonha de falar que fui poaieiro.
Acho que talvez você sabe o que é poaia. A poaia é um remédio medicinal. É uma raizinha. A colheita da c é no tempo das águas, no tempo da chuva, no mato. Você pega uma
cavadeirinha, uma foice, faz ela com um biquinho, vai arrancando e pondo no saco. Na
realidade eu saia cedo, aqui mesmo na região, eu saia cedo, chegava duas horas, mais ou
menos. Porque comia cedo, duas horas estava com fome. Eu já tinha ganhado dinheiro
por dois dias de serviço trabalhando no machado, talvez. Isso ajudou muito o povo no
começo aqui, essa poaia. Você derrubava o mato, a poaia brotava no tempo das águas, você
ia arrancando as arvinhas”. Darci Alves Moreira.
4
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décadas. Entretanto, os relatos abarcam somente uma década, período
de migração dos entrevistados que permaneceram na cidade.
A imigração também se fez ao longo desses anos, de forma que a
história de cada família reflete a sua incidência particular na linha cronológica. Assim, as peripécias vividas também indiciam essa linha temporal, principalmente pelas mudanças que se reconhecem nas condições
de vida de cada uma delas ou de seu grupo. Há, portanto, as que falam
dos primeiros tempos da colonização, como verdadeiros desbravadores,
há aquelas que se beneficiam de algum melhoramento já implantado
quando de sua chegada. Apesar disso, pode-se dizer que na consciência delas, situadas assim distintamente ao longo da linha temporal, há
esse sentido de unidade da experiência e de história. Provavelmente, na
consciência de cada uma delas esteja presente essa espinha dorsal que se
manifestaria como uma síntese desse período.
Denominador comum
A pré-história:
Explicável pela própria história da colonização dessa região amazônica, os pioneiros, seja indivíduo, seja família, são migrantes principalmente dos Estados vizinhos a Mato Grosso, mas muitos deles já
migrantes de outros Estados, principalmente do nordeste. Isto é, são
pessoas que se deslocam de determinado ponto da geografia brasileira
para aquela região. Motivados pela situação de pobreza, na maioria, no
local de origem, são atraídos pela propaganda das empresas colonizadoras. Abandonam tudo, mesmo aqueles de alguma posse, casa e mobílias,
e se aventuram em transportes nada confortáveis como caminhões
alugados, paus-de- -arara, em viagem cuja distância agora medem por
tempo gasto: quinze dias, uma semana, quatro...
Nesse contexto, o percurso comum é a chegada à cidade de Barra do
Bugres. Por razão que não explicitam, a cidade hospedeira tenta dissuadi-los de seu objetivo de continuar até Tangará da Serra e convencê-los a
permanecer ali: talvez o sentido disso seja a tentativa de atrair imigrantes
para o desenvolvimento da própria cidade.
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A travessia:
A persistência do migrante em chegar a Tangará da Serra o engaja
numa viagem penosa, por estradas inexistentes, seguindo caminhos de
animais como a paca. Mas o fato de maior peso, marcando a história
comum como verdadeiramente uma saga, é a travessia da serra, a Serra
Tapirapuã. A seu pé, o momento da decisão: voltar ou prosseguir. Uma
serra íngreme, inabitada, selvagem, impossibilitando o transporte motorizado, obrigando as famílias a descarregar a mudança e a se embrenhar
a pé, todos, adultos, velhos e crianças. Caminhando durante o dia, e
acampando à noite para dormir e comer.
Essa mesma saga, em sentido contrário, volta na história deles, em
forma da dificuldade de ônibus em seguir carreira, obrigando os passageiros a baldearem para chegar à cidade vizinha, tornando qualquer
tipo de comunicação – comercial principalmente - uma aventura penosa.
Em decorrência dessa dificuldade, a referência à chuva, tão indesejada,
é uma onipresença.
A chegada.
A revelação da terra prometida: nada. Uma vez chegados à região,
a dificuldade de instalação: nos primeiros tempos, sob a lona, sozinhos,
sem vizinhos. Totalmente isolados na selva, quase sem água e alimentação, recurso médico. Mosquitos, insetos. O medo exorcizado à custa
de bater latas vazias.
Tangará da Serra.
A posse de lotes, a colonização. Dificuldades do desbravamento
propriamente dito, sem maquinários, munidos somente de instrumentos
como facão, foice, machado. Instalação nas primeiras casas de adobe,
sapé, depois de paredes de tábuas de coqueiro. O plantio, a colheita, mas
sem comercialização de produtos. A primeira galinha, o primeiro porco,
a primeira vaca. O primeiro sorveteiro, a primeira máquina de arroz, o
primeiro fotógrafo. O único “farmacêutico”. As parteiras, o primeiro
tangaraense, o primeiro casamento. A crise do café, a sua erradicação
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e a introdução da pecuária. Com o passar dos tempos, com a chegada
de mais famílias, a vida social se organiza em forma de baile, futebol,
escola, igreja, hospital.
Nesse período ocorre o que denominam “a febre”, que acomete a
comunidade.
Iniciam-se os movimentos políticos, com a participação do executivo, do legislativo em Barra do Bugres.
Desmembramento.
Tangará da Serra é elevada à categoria de município.
Morfologia da saga
Seguindo o modelo proposto pela semiótica narrativa greimasiana, com a reformulação da morfologia proppiana, pode-se pensar num
esquema como o que abaixo se expõe.
Deslocamento – contrato.
Deslocamento que desfaz uma situação inicial, caracterizada
pela carência, em um lá (cidades de estados vizinhos como São Paulo,
Paraná, Minas Gerais), em um então: passado próximo. Intervém o
destinador manipulador que oferece um contrato: sair do lá e ir para
Tangará da Serra. Manipulado pelo destinador que lhes acena com a
figura da terra prometida, o sujeito se faz sujeito de um querer – sair
da pobreza, ou seja, deslocar-se até a terra distante e desconhecida.
Ou seja, ao aceitar a proposta de ir colonizar/desbravar a região da
Amazônia no oeste do Mato Grosso, o sujeito supõe-se dever e poder
empreender essa tarefa.
A prova de qualificação é ambígua: do ponto de vista dos destinatários-sujeitos é uma qualificação deceptiva, pois depois vêm, a saber,
que a qualificação fora ilusória no sentido de que a sua competência –
suposta possuir - não corresponde àquela que eles julgam atribuir-lhes
o destinador. Uma vez aceito o contrato – comprar lotes em Tangará e
para lá mudar-se -, verificam que outra seria a competência necessária
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para o cumprimento da tarefa. A profundidade dessa decepção tem
expressão inicial na reação das mulheres: “Eu lembro que as mulheres já
começaram a ficar revoltadas: 'ah, não é aqui'. [...] e as mulheres: 'ah, vamos voltar porque isso aqui está muito ruim'”, narra Maria Nascimento
da Silva. “A minha cunhada chorava dia e noite. Porque ela era novinha
ainda, na época. Um animando o outro, fale'i: – Não, já que chegamos
aqui, vamos tocar.”, lembra Maria Sakamoto Miyoshi.
A falsa opção entre dever ali permanecer (“vim, então fico”) ou
não poder não permanecer ali (sem condições econômicas de voltar)
ou ainda ter que ali permanecer (“voltar para onde, para quê, para uma
situação de pobreza semelhante à inicial?”) volta a colocar-se a eles, com a
diferença de que agora os pioneiros sincretizam as funções actanciais: são
destinadores de si próprios: a proposta e a resposta cabem a eles mesmos.
Aparição do vilão.
A notícia sobre o movimento migratório de colonização corre, e
com ela, conforme ensina Greimas, surge o antissujeito, pois esta é a
função dessa comunicação: abrir a brecha para a entrada do vilão. Ao
longo da narrativa, esse actante é assumido por diferentes atores, encarnado por diferentes figuras, de origem as mais diversas. A primeira delas,
assim reconhecida pelos próprios imigrantes, aparece identificada como
a cidade Barra do Bugres. Esta os submete à primeira prova, atuando
através de manipulação variada – convite a permanecer ali, dissuasão
de continuar a viagem. Nesse contexto, a recusa dos migrantes pode ser
lida como a competencialização que os torna, confirmando-a, sujeitos do
fazer, e modalizado este pelo querer e dever. Curiosamente, essa função
actancial é reconhecida e mantida no presente da enunciação, do período
de Tangará já emancipada, porque a atuação de Barra do Bugres se manterá e, mais tarde, se agudiza na mesma função em forma de luta política.
Desbravamento.
O próprio deslocamento propiciará a modalização dos sujeitos pelo
poder e saber que adquirem no ato mesmo, nas dificuldades vencidas
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no próprio caminhar a pé, pela serra, segmentando o tempo conforme
a necessidade – hora de parar, hora de caminhar, hora de dormir, hora
de comer –, de abrir o caminho seguindo trilha dos animais.
O desbravamento de Tangará da Serra em todas as suas etapas
constitui a verdadeira prova principal, cujo peso só pode ser medido pela
contraposição à atuação do antissujeito. A função deste se sintetiza na
expressão de Maria Rodriguez – “O começo aqui foi feio, minha filha.
Foi feio mesmo, põe feio nisso. (riso) Eu sofri que nem uma égua, que
Deus me perdoe.” - que engloba toda forma de luta, desde a instalação
sob as lonas, encerados, a abertura de áreas de plantio, a falta de comercialização, carência médica, a grilagem, até a luta pela emancipação. Mas
a figurativização mais forte é o surto a que passaram a denominar a febre
à qual corresponde em contrapartida a ação coletiva dos migrantes. Após
a travessia da serra, dentre os eventos em que se destaca a manifestação do
antissujeito, a febre é a que aparece em todos os relatos, apesar das versões
controversas de que se tratou de envenenamento pelo fator laranja, ou de
que se tratou de febre amarela ou tifo ou hepatite; ela lembra a passagem
bíblica da peste, pois vindo não se sabe donde nem para quê e por quê,
dizima toda uma parte da população. A ação comum, de solidariedade, a ação oficial da vacina, do avião posto a serviço dos doentes são as
figuras de que se investe o sujeito narrativo. Para exemplificar, abaixo o
depoimento de Dionísio Pacheco e a esposa Conceição:
Dionísio: [...] Tinha uma casa do sindicato, espalhava os colchões dentro daquela coisa e só via nego
deitando ali. Tremendo, babando... E remédio não
tinha porque... E você via sair dois, três assim, para
enterrar. Naquela época foi bravo, era uma tristeza.
Mas logo passou também, acabou. Da minha família mesmo morreram dois dentro de uma semana.
Mas eu ainda escapei, consegui. Morreu muita
gente, Deus me livre. Tinha família que dava dó,
que se chegava à casa estava todo mundo deitado,
não tinha um para um copo d’água para o outro.
Foi feio aqui, foi feio.
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Conceição: Eu levei meus meninos todos, deitava
naquela esteira. Estavam Thais e o Amando que
traziam trem de comer e lá vinham com sacola...
O pobre do Amando punha cada sacão, vinha
jogando no salão e mandava dar para os meninos.
Aí os meninos tiveram uma obradeira que Deus
me livre, teve que lavar todo mundo. Eu fui lá para
Marília. Minha cunhada morava mais para cima;
fiquei na casa dela uns dois dias, daí voltei embora.
Conheceu o Ribeiro? Aquele homem tinha uma
égua, uma mula que chamava Tapuia, tinha dia
que era tarde, a gente estava deitado e ele: “Lá vai
a Tapuia”. A Tapuia que carregava o povo, não tinha carro. Era só ele, coitado. Ele ia lá, levava uma
turma e voltava, a noite inteira carregando gente.
Levava uma turma e voltava a buscar.

A última etapa do desbravamento, colonização e construção da
cidade corresponde à emancipação política, com o envolvimento da população, não só na eleição propriamente dita, mas nas relações políticas
e pessoais.
A construção de Tangará.
O resultado da prova principal leva a uma reavaliação da prova
de qualificação: preserva-se em parte o contrato comercial anterior
com a SITA, mas há um contrato moral que os migrantes se firmam
antes de mais nada consigo mesmos. Não desistem e se transformam
em sujeitos do fazer ao mesmo tempo em que se tornam destinadores
de si próprios. Sujeitos modalizados pelo querer e acima de tudo pelo
dever (continuar), são outras as figuras em que se manifestam e se
reconhecem enquanto sujeitos: são sujeitos passionais, da persistência,
coragem, sacrifício.
À vitória particular se acrescenta a coletiva: a emancipação da
cidade. Barra do Bugres reaparece nas disputas políticas encarnando a
figura do falso herói proppiano. Num primeiro momento, ela é a sede
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do poder político, e assim atua; depois, a política se faz pela negociação
(ainda que ora confirmada ora negada nos relatos) na forma de acordo
quanto à constituição das chapas à eleição à prefeitura: na posição de
prefeito e de vice, a alternância de candidatos das duas comunidades;
no final, a luta pela emancipação, que não se faz senão em meio a confusões, mal-entendidos, agressões, ameaças, que reverberam no período
imediato após.
O reconhecimento
A última das três provas proppianas se realiza na forma do reconhecimento de uma situação satisfatória de cada um dos pioneiros,
com família constituída, filhos crescidos, mas a glorificação devida aos
valores modais investidos se faz pelo simbólico: a criação de ícones que
passam a compor símbolos oficiais – hino municipal, brasão, bandeira,
consagração de um espaço à memória dos pioneiros – a Praça dos Pioneiros – em que se instalou o monumento a eles dedicado, e atualmente
a construção de um Memorial.
A consciência da vitória se manifesta convertida numa outra paixão, no amor que se declara à cidade – ninguém diz querer ir embora –,
e na convicção do acerto em migrar para Tangará. Há quem compare
esse acerto ao desacerto dos que se foram para outros lugares em que
acontecia a mesma ação oficial de desbravamento. Conclui José Raimundo de Almeida: “Quem saiu daqui perdeu que não recupera mais.
Porque hoje, eu que tinha tudo isso de terra, tinha tudo, juntando o
meu capital, não compro a metade da esquina que eu tinha ali. As coisas
como é que ficam. Então, por isso é eu digo que Tangará dessa região
que já conheci é a melhor de Mato Grosso e acho que do Brasil. Porque
foi o lugar que eu vivi sem trabalhar e criei toda a minha família”.
Motivados, talvez, pela própria circunstância do relato, ou não,
não se verifica nas narrativas, ocorrência do que se reconheceria
como a função derrota, em oposição à função vitória, ou seja, o final
é sempre satisfatório. Isso pode-se confirmar na situação atual dos
entrevistados.
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PROVA DOS NOVE
É como diz a história, que falava assim: ‘- Os pobres
vêm primeiro, tudo só pobre; depois que a cidade
cresce, vêm os ricos’. No começo os carros que vêm
é o caminhão de tora e jipe e tal, aí depois pega a
vir carrão bonito. Pegou a vir aí F1000, C10 e S10.
Agora tem de tudo, mas no tempo não vinha carro
bom aqui, só vinham os coitadinhos. Todo mundo
tinha que sofrer, até os carros.

A conclusão hilária de Joaquim J. Goulart, numa outra dimensão
discursiva, só é possível porque se coloca num foco de observação em
que é possível já dividir o tempo – e a narrativa – em dois momentos.
Projeta-se um tempo que começa a configurar-se como remoto.
Como que procedendo a um corte que confere identidade e unidade à narrativa, – apesar das vicissitudes que obrigaram a mudanças
de rumo nem sempre desejadas inclusive afetivamente, como a substituição da agricultura (“minha lavoura branquinha de flor”, recorda-se
Joaquim José Goulart) pela introdução da pecuária – o fecho, mais que
desfecho da narrativa, é marcado pelo saldo positivo. Não há final de
frustração do que seria a narrativa da fundação. Ninguém faz referência
a uma situação de miséria, ou de pobreza, decorrente desse período de
suas vidas, principalmente se comparada à que motivara a opção por
Tangará da Serra.
Esse dado não pode ser tomado como avaliação global da colonização, uma vez que não há referência à desistência posterior, comprovada por
testemunho próprio, de alguém ou alguma família, seja voltando ao espaço de que são originários, seja o deslocamento para outras regiões, e suas
razões. Os entrevistados são os residentes no município no momento do
relato: o que importa é que é essa a visão – ou lembrança – que se registra
reiteradamente e se comunica e circula através dessas narrativas, formando
a posteriori, ou confirmando-a, uma imagem dessa experiência coletiva.
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Há um sentimento de enraizamento no que denominam Tangará
da Serra, enraizamento que toma a forma de recusa a qualquer convite ou
possibilidade de abandonar a cidade. Pelo contrário, o reconhecimento
do que seria o progresso da cidade se colore de orgulho. Essa é a paixão,
denominador comum dos relatos na sua enunciação.
Mas, ao mesmo tempo, como num corte de machado no tempo e,
portanto, no próprio enredo das narrativas, executado na instância de
enunciação, há o reconhecimento do desaparecimento – lamentado –
de algumas marcas positivas dessa atuação, marcas de ações centrais na
construção de uma coletividade, de uma comunidade que se reconhece
como tal: o progresso trouxe o desaparecimento dos bailes nos finais de
semana, dos jogos de futebol dos rapazes, assistidos pelas famílias, as
visitas aos amigos. Ou seja, a disforia dessa desaparição se torna aqui a
prova dos noves da euforia do passado, daquilo que desaparece.
Em seu depoimento, Darci Alves Moreira, por exemplo, expressa a
sua estranheza: “Mas sofri, umas quatro horas que eu fiquei ali foi uma
tristeza, viu. Não tinha ninguém. Cidade, todo mundo sabe que cidade
hoje não tem ninguém no fim de semana (Em Tangará da Serra, ainda
vila). Eu vendia muito sorvete quando acabava a igreja, acabava a missa,
eu não dava conta. Eu tinha muito sorvete feito, ganhei muito dinheiro.”
Estranheza que cobra sentido nas palavras de José e Cecília Capuccio:
“Depois criou um ambiente tão bom... A gente fez boas amizades.” [...]
“E aqueles tempos não tinha televisão. Então, se visitavam. Se reuniam
os amigos. Hoje não, hoje não tem essas coisas”. Que se confirma nas
do mesmo Darci A. Moreira: “Mas era, era muito bom, viu, foi muito
bom. Eu não sei, eu era novo. Quando a gente é novo tudo é bom. Para
os sítios nos bailes. Era muita festa, era muito bom. Aí o cara fala: ‘– Isso
aqui quarenta anos atrás era muito bom. ’ Era bom, o cara tinha 18, 20
anos, era moço, agora está velho, vai ser bom? Bom quando era moço”.
É curioso como, ao mesmo tempo em que enfatizam a dimensão
do sofrimento e do esforço – em expressões comuns a eles, e reiteradas -,
vários são os que também enfatizam que se tratou de um “tempo bom”.
Contraditoriamente como na fala de Aristides de Sousa: “Mas era bom
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demais, não tinha nada... Para comprar uma peça de carro, de primeiro, tinha que ir lá em Cuiabá. Não tinha nada aqui. Mecânico?”; ou de
Dionísio Pacheco: “Tinha que derrubar para poder construir a casa e
para os vizinhos também... Mas foi até bom, divertido.” Ou como melancolicamente conclui Dona Cota: “Não sei, tem vez que fico pensando,
naquele tempo era bom porque estava todo mundo junto. Hoje não
tenho marido, já morreu filho, já morreu marido, morreu neta. Agora
morreu genro e vai ficando pior”.
Um tempo que se caracterizou por uma fartura proporcional da
agricultura: em cultivares pequenos, colheita farta, tanto que um dos
eventos programados eram as feiras na cidade em que se exibiam os
produtos melhores e maiores. Equivale a feira uma variante do reconhecimento final, da homologação: uma exposição à cidade, numa
concorrência bem-humorada, dos melhores produtos. Uma glorificação
aos seus olhos, aos olhos de nós e dos outros. Uma sanção positiva em
que destinador julgador e sujeito voltam a sincretizar-se. Sentimento
de um tempo decorrido (“E já se passaram 39 anos, já.”, calcula Maria
Miyoshi), avaliado afetivamente inclusive, em que a paixão dominante é
a da satisfação aliada ao orgulho, e que move a emoção de Zilda Lacerda:
“A gente emociona, porque... E eu sou dura, heim, não sou fácil não, viu?
Nossa Senhora. Por conta do sofrimento! Mas foi um sofrimento, um
sofrimento assim, que nós fomos muito felizes”.

CONCLUSÃO
A leitura acima se baseia praticamente na dimensão do enunciado-enunciado, e prioriza a abstração do figurativo para chegar ao temático
e ao narrativo. Essa opção se justifica porque se entende que esse desbaste
do texto proporciona a apreensão do suporte narrativo, necessário para
o sentido dos níveis figurativos.
Como se disse, as ações e os eventos selecionados assim o foram
porque configuram um paradigma quase que fechado no conjunto dos
diferentes depoimentos. Apesar dessa quase omnipresença, a leitura de
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cada relato é prazerosa exatamente pela variação figurativa e pela singularidade do estilo de cada texto. Em outras palavras, a volta do mesmo tema
conduz, pelo contrário, ao prazer que reconhecê-lo e sob a nova cobertura
figurativa. Ou pela perspectiva escolhida, nova, imprevista. Ambas, perspectiva e manifestação figurativas em boa parte devida à enunciação, ao
momento mesmo da produção textual. A leitura pelos próprios pioneiros
do relato dos demais companheiros com certeza se fará como uma rica
dinâmica intertextual, de que resultará, com certeza, uma nova imagem,
uma nova imagem para cada um daquilo que acredita ter vivido.

REFERÊNCIAS
GREIMAS, A. J. Sémantique structurale. Paris: Larousse, 1966.
. Du sens. Essais sémiotiques. Paris: Seuil, 1970.
GREIMAS, A. J.; COURTÈS, J. Dicionário de semiótica. São Paulo:
Cultrix, 1984.
OLIVEIRA, C. E. Famílias e natureza. As relações entre famílias e
ambiente na colonização de Tangará da Serra - MT. Tangará da Serra:
Sanches Ltda, 2004.
PEREIRA, A. J. Tangará da Serra: nova fronteira agrícola e sua urbanização. Pontes: Editora da Unicamp, 1989.
PROPP, W. Morfologia do conto maravilhoso. Rio de Janeiro: Forense
Universitária, 1984.
ROZEIRA, M. Tangará da Serra, sua terra, sua gente. Campo Mourão:
Polvo, 1999.

–205–

OS ORGANIZADORES

Maria Regina Momesso. Atualmente é coordenadora e professora
permanente do Mestrado em Linguística da UNIFRAN. Tem experiência na área de Linguística, com ênfase em Análise de Discurso de linha
francesa. Seus trabalhos giram em torno de questões sobre linguagem,
discurso e práticas discursivas, identitárias e de leitura na internet; análise
do discurso, redes sociais, estudo do texto e do discurso em vários suportes. É mestra em Comunicação pela FAAC/UNESP de Bauru e doutora
em Linguística e Língua Portuguesa pela UNESP de Araraquara.
Matheus Nogueira Schwartzmann. Doutor em Linguística e Língua Portuguesa pela UNESP de Araraquara, com estágio de doutorando
na Université de Limoges, França, é mestre em Estudos Literários pela
mesma instituição. Tem experiência na área de Linguística e Língua
Portuguesa, com ênfase em Semiótica francesa, e suas pesquisas mais
recentes abordam a produção do texto (auto)biográfico e o gênero epistolar em perspectiva semiótica. Atualmente é professor do Mestrado em
Linguística da UNIFRAN.

Vera Lucia Rodella Abriata. É doutora em Linguística e Língua
Portuguesa pela UNESP de Araraquara e mestra em Estudos Literários pela mesma universidade. Atualmente é professora do Mestrado
em Linguística da UNIFRAN, onde atua como vice-coordenadora.
Dedica-se especialmente ao estudo da obra de Guimarães Rosa, e suas
pesquisas voltam-se para os estudos do discurso, sob a perspectiva da
Semiótica francesa, com ênfase nas noções de enunciação, enunciado,
paixão, formas de vida, rotina e acontecimento.
Fernando Aparecido Ferreira. Doutor em Ciências da Comunicação, pela ECA/USP e mestre em Comunicação Midiática pela
UNESP de Bauru, é professor da UNIFRAN, integrando o corpo
docente do Mestrado em Linguística. Tem experiência na área de Design em cursos de graduação e pós-graduação (lato sensu), e atualmente
vem se dedicando ao estudo dos meios audiovisuais, investigando a
imagem em movimento no cinema, na TV e no vídeo, buscando uma
aproximação entre as linguagens gráficas e as audiovisuais.

OS AUTORES
Ana Cristina Carmelino. Doutora em Linguística e Língua
Portuguesa pela UNESP de Araraquara, com mestrado em Linguística e Língua Portuguesa pela mesma instituição, é docente da UFES
– Universidade Federal do Espírito Santo, atuando na graduação e
no Mestrado em Estudos Linguísticos. Sua pesquisa atual investiga a
constituição e o funcionamento do humor em diferentes gêneros que
pertencem às modalidades escrita e oral.
Ana Paula Ferreira de Mendonça. Mestre em Estudos da Linguagem pela Universidade Estadual de Londrina, atualmente é doutoranda na mesma instituição. Tem experiência na área de Linguística
e suas pesquisas giram em torno, principalmente, de questões sobre o
ensino de língua materna, a telenovela e semiótica francesa.
Dominique Maingueneau. Atualmente professor de Linguística
na Universidade Paris-Sorbonne, desenvolve pesquisas sobre enunciação e, especialmente, a análise do discurso. É Membro do Centre
d'Étude des Discours, Images, Textes, Écrits et Communications
– Ceditec, do Instituto Universitário da França e autor de diversos
manuais e obras de referência na sua área.

Glória Maria Palma. Doutora em Letras (Literatura Portuguesa)
pela USP, atualmente é professora titular da Universidade do Sagrado
Coração (Bauru-SP) e professora do Governo do Estado de São Paulo.
Tem experiência na área de Letras, com ênfase em Teatro Medieval,
pesquisando principalmente questões sobre Literatura, Intertextualidade e Memória.
Jean Cristtus Portela. Doutor em Linguística e Língua Portuguesa pela UNESP, com estágio na Universidade de Limoges, e mestre
em Letras pela Universidade Estadual de Londrina, é autor de artigos
e traduções na área de Semiótica. É chefe de departamento e professor do Departamento de Ciências Humanas da UNESP de Bauru
(SP). Coordena o curso de pós-graduação lato sensu em Linguagem,
Cultura e Mídia da UNESP de Bauru, e é professor permanente do
programa de pós-graduação em Linguística e Língua Portuguesa da
UNESP de Araraquara (SP).
Loredana Límoli. Mestra em Ciências da Linguagem pela
Université de Toulouse le Mirail, doutora em Letras/Filologia e Linguística pela UNESP e pós-doutora em Letras pela USP, atualmente
é professora associada da Universidade Estadual de Londrina (UEL).
Tem experiência na área de Linguística e se dedica, sobretudo, a partir
de uma abordagem semiótica, a pesquisas sobre o ensino de língua
materna e de literatura, sobre práticas de leitura e sobre a telenovela.
Naiá Sadi Câmara. Doutora e mestre pela UNESP de Araraquara em Linguística e Língua Portuguesa, atualmente é professora do
Mestrado em Linguística da UNIFRAN. Tem dedicado suas pesquisas, principalmente, à intersecção entre os estudos linguísticos e as áreas
de comunicação e ensino, preocupando-se com questões relacionadas
à leitura e produção de textos e ao de ensino de língua materna.
Tieko Yamaguchi Miyazaki. Bolsista de Desenvolvimento Científico Regional do CNPq de Nível A, é doutora em Letras pela UNESP
de São José do Rio Preto e livre-docente pela mesma instituição. Atu-

almente é membro de corpo editorial da Revista Ecos (Cáceres), e da
Revista Alere e docente da Universidade do Estado de Mato Grosso.
Sua pesquisa mais recente tem por objetivo registrar e analisar, a partir do filtro da memória, diferenças históricas dos acontecimentos e
possíveis denominadores comuns em relatos feitos por assentados no
Assentamento Antônio Conselheiro, MT.
Walnice Aparecida Matos Vilalva. Doutora em Teoria e História Literária pela UNICAMP, atualmente é professora adjunta da
Universidade do Estado de Mato Grosso. Coordenadora do Mestrado
em Estudos Literários, é pesquisadora do Núcleo Wlademir Dias-Pino
e membro do Conselho Editorial da Revista Alere. Suas pesquisas
desenvolvem-se em torno de questões sobre Teoria Literária e Literatura
Brasileira, especialmente sobre a constituição da identidade feminina
e a noção da donzela-guerreira.

Este livro foi composto na
tipologia Adobe Garamond Pro
Regular em corpo 12,7/15,3 e
impresso em papel offset 75g.

