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Apresentação
Os textos reunidos neste décimo volume da Coleção Mestrado
em Linguística compartilham uma mesma visão sobre a linguagem: é
por meio dela que nos confrontamos cotidianamente com o mundo
e com as pessoas. A linguagem constrói sentidos e o faz inscrevendoos na história, cuja escritura ela opera. O discurso, linguagem em
movimento, prática de linguagem na qual se insere o sujeito e a
ideologia, torna possível a transformação do homem e da sociedade.
Cotidianamente somos bombardeados de textos em diferentes
semioses, que circulam nas mais variadas mídias, e chegam até nós
materializados por meio de gêneros diversos. O progresso tecnológico
do mundo contemporâneo permite a circulação de discursos em
velocidade e volume antes inimagináveis. Tais discursos exigem,
cada vez mais, que desenvolvamos habilidades de compreensão, de
julgamento e de resposta a eles, como participantes ativos e críticos
do mundo.
A dinâmica social contemporânea nos coloca o desafio de
buscar compreender os discursos em circulação e, por meio deles, o
que as pessoas fazem e como organizam sentidos, que atingem alvos,
desejados ou não. As diferentes teorias do discurso nos apresentam
ferramentas para essa busca de compreensão, por meio da análise
de textos e do universo de valores que enformam. Esse é o objetivo
desta coletânea.
Os primeiros quatro capítulos deste livro têm em comum
a abordagem do discurso por meio da Semiótica francesa e
apresentam diferentes encaminhamentos da teoria ao longo de seu
desenvolvimento, bem como objetos bastante variados. No primeiro
artigo, “Rotina, acontecimento e transrealidade em ‘Luas-de-Mel’,
de João Guimarães Rosa”, Vera Lucia Rodella Abriata e Edna Maria
Fernandes dos Santos Nascimento analisam o conto rosiano em
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que o narrador Joaquim Norberto rememora um acontecimento
pretérito: o reavivar da paixão amorosa por sua mulher Sa-Maria
Andreza. Tal acontecimento irrompe a partir de um fato, a guarida
que o fazendeiro dá a um jovem casal apaixonado em fuga para se
casar. O fazer empreendido pelo sujeito, dar proteção ao casal e
passar a conviver com ele em sua fazenda, leva Joaquim Norberto
a transformar gradativamente a percepção a respeito de sua velha
mulher que vai remoçando até atingir a forma realizada da jovem
noiva. As pesquisadoras, por meio de uma abordagem tensiva do
texto, concluem que Rosa atemporaliza a paixão amorosa, enquanto
acontecimento, utilizando o “estilo da divulgação” da estória, na
qual um velho constrói uma “sobre-lua-de-mel” em consonância
com a outra lua-de-mel do jovem casal. Nessa perspectiva, o
narrador Joaquim Norberto, no presente da enunciação, opera
a ação de extinguir os limites entre o fato e a percepção do fato,
possibilitando ao enunciatário, em seu fazer interpretativo, apreender
a transrealidade do texto rosiano.
Mônica Baltazar Diniz Signori, autora de “Quando fazer não
é realizar: uma leitura semiótica de Cidade de Deus”, analisa o filme
dirigido pelo cineasta Fernando Meirelles. Para a pesquisadora,
a constituição do bairro Cidade de Deus constrói no filme um
percurso figurativo ordenador de espaços e pessoas. Nesse aspecto,
a circularidade, característica dessas duas categorias, equivale
tematicamente à indistinção. Em termos narrativos, por sua vez,
como não há transformação de estados no texto, a ação que se
manifesta em Cidade de Deus não leva a nada. Tal possibilidade
de organização do conteúdo é coerente com o efeito de sentido
de circularidade, observável no plano de conteúdo e de expressão
do texto fílmico. Assim, forjam-se no texto sujeitos heterônomos
a quem cabe unicamente a observância de restritas condições de
ação, ajustadas aos limites de um espaço precisamente fixado.
Nesse sentido, qualquer indício de autonomia que evidencie
traços de um querer-ser dos sujeitos do texto provoca imediata e
- 10 -
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drástica reação, o que garante o mecanismo de dominação pelo
dever-fazer.
Em “Interação e aspectualização na poesia digital”, Regina
Souza Gomes apresenta uma análise das estratégias de interação
enunciativa em poemas digitais. A autora considera que, ao atribuir
ao enunciatário um fazer necessário para que o texto se concretize, o
enunciador simula dividir e compartilhar a responsabilidade por seu
dizer e, ao mesmo tempo, simula crer no engajamento do leitor. Esse
caráter dos poemas analisados coloca em questão o fechamento do
texto, criando efeitos de inacabamento, de continuidade indefinida.
A totalidade que se oferece à leitura é, nesse aspecto, muitas vezes,
provisória e contingente, e as qualidades aspectuais e modais dos
poemas, abertos a diversas soluções combinatórias em expansão,
escolhidas pelo leitor, possibilita-lhe, em seu fazer interpretativo, a
reconstrução dos sentidos dos textos.
“Narrativas em rede: um estudo da prática de assistir à TV”,
texto de João Carlos Massarolo e Naiá Sadi Cãmara, propõe uma
abordagem que combina os fundamentos da Semiótica greimasiana
com os da Comunicação, com o objetivo de compreender as novas
práticas comunicativas que ocorrem em redes digitais de conexões, de
compartilhamentos de conteúdos e de sujeitos. Os autores analisam
as práticas de (trans)midiação entre a televisão e a internet, por meio
da identificação dos cursos de ações manifestados nas modalidades
de entrada das narrativas seriadas televisivas distribuídas pela rede
Globo em seus portais da internet. Os autores observam que a
intersecção entre as duas mídias ocorre por encadeamentos canônicos
de sobreposições e ajustamentos sintagmáticos e modais em que a
prática de assistir à TV se sobressai, o que revela as estratégias da
televisão para se manter presente no ecossistema digital da internet.
Os três capítulos que se seguem partem da perspectiva da
linguagem como forma de ação no mundo e propõem tratar de
coisas que fazemos com e pela linguagem, bem como dos efeitos
- 11 -
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dessas ações por meio da linguagem nas relações sociais. Esses textos
se embasam na teoria dos atos de fala de Austin e, cada um a seu
modo, expande esse conceito em diálogos com outros autores.
Em “Linguagem como performance: discursos que também
ferem”, Glenda Cristina Valim de Melo e Luciana Lins Rocha
analisam textos que circulam nas redes sociais e buscam discutir seus
efeitos, sobretudo em termos do sofrimento que afeta os sujeitos
envolvidos em práticas sociais e de linguagem. As autoras privilegiam
em sua abordagem aspectos da linguagem como performance
relacionados às questões de gênero e raça, por meio da análise de
posts em redes sociais. Em uma das análises, partem do episódio da
divulgação de duas camisetas de uma marca internacional feitas para
a Copa do Mundo no Brasil, para explorar os modos como, ao serem
veiculados, os objetos de consumo viajaram por percursos variados e
como essas trajetórias textuais geraram protestos e manifestações de
repúdio, baseadas em leituras que associaram os objetos a discursos
de hipersexualização das mulheres brasileiras e de turismo sexual.
Kassandra Muniz, autora de “Sobre a possibilidade de
uma linguística da ação: performatividade, descolonialidade e
identificação racial no Brasil”, discute as relações entre linguagem e
identidade. A autora defende que não se pode pensar a linguagem
fora do político e busca evidenciar os modos como a auto e a heteroidentificação são preponderantes para determinar quem tem ou não
direito às ações afirmativas. Em sua pesquisa, retoma o debate em
torno das cotas raciais nas universidades, com base na análise de
documentos de quatro instituições públicas que propunham reserva
de vagas nessa modalidade.
O setimo capítulo do livro e ultimo desse bloco dedicado à
perspectiva da linguagem como performance é de Claudiana
Nogueira de Alencar e tem por título “Pragmática cultural:
uma proposta de pesquisa-intervenção nos estudos críticos da
linguagem”. Dedica-se a apresentar e avaliar uma experiência de
- 12 -
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pesquisa-ação realizada na cidade de Fortaleza, que teve também
por objetivo propor um desenho metodológico para a Pragmática
Cultural, uma abordagem de pesquisa em Linguística que procura,
como diz a autora, “atravessar a rua”, a fim de diminuir a distância
que separa a academia das práticas e saberes populares, numa clara
inspiração freiriana. Assim, esses três capítulos mostram que, para
além da produção de sentidos, o discurso é, também, ação e reação,
perpetuação e renovação.
Diz Michel Foucault, em A ordem do discurso, que “o discurso
não é simplesmente aquilo que traduz as lutas ou os sistemas de
dominação, mas aquilo por que, pelo que se luta, o poder do qual
nos queremos apoderar”. Dessa forma, nos três capítulos finais desta
coletânea, a perspectiva da Análise do Discurso de linha francesa
possibilita interrogar-nos sobre o funcionamento da autoria no
campo midiático, sobre os discursos políticos e jornalísticos, num
mundo que não cessa de nos colocar em posição de observar
e questionar as esferas de poder e o movimento incessante das
resistências.
Fernanda Mussalim, no texto “A mobilização de cenografias
discursivas e o gerenciamento da imagem de si como indícios
de autoria”, propõe uma maneira inovadora de compreender o
funcionamento da autoria, ao manejar de forma articulada proposta
formulada por Sírio Possenti e conceitos trazidos por Dominique
Maingueneau. Toma para análise um texto publicado em revista
especializada em Sociologia para professores do ensino básico, com
a finalidade de analisar a relação entre cenografias mobilizadas no
texto, gerenciamento da imagem de si e marcas de subjetividade.
Vanice Sargentini e Luciana Manzano, em “Os jogos de
linguagem no discurso político-mediático: a cordialidade e
a intolerância”, buscam em Foucault reflexões que levam a
pensar na construção discursiva que circula na mídia e é parte
do funcionamento político da sociedade. A partir da análise de
- 13 -
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um infográfico publicado na Folha.com, intitulado “As caras do
protesto”, que se instaura como um panorama de realidade de um
processo de significação que passou a circular como manifestações
pacíficas contra o governo federal, em torno de um possível processo
de impeachment da presidenta Dilma Roussef, as autoras identificam
o funcionamento de um modo de cordialidade, polidez e tolerância
que são formas de manutenção da autoridade e pertencem à mesma
matriz da intolerância: formas de exercício do poder.
Por fim, no décimo e último artigo da coletânea “Polêmica em
torno da (proto) fórmula discursiva ‘democratização da informação’:
o estatuto do jornalismo tradicional na ordem do dia”, Marília Giselda
Rodrigues analisa debates instaurados na imprensa em 2013 acerca
da atuação do grupo de jornalistas independentes Mídia Ninja, a
partir da circulação da fórmula “democratização da informação”,
cujos sentidos se movem de um discurso a outro, assumindo por
vezes significações radicalmente opostas. A análise desse sintagma e
sua circulação no contexto em que foi tomado permitiu identificá-lo
como índice de uma polêmica em que o que está em jogo, de um
posicionamento a outro no espaço interdiscursivo, é a defesa de uma
atividade de trabalho, de um determinado estatuto de jornalismo, o
tradicional, frente à emergência de outras práticas no mesmo campo,
que disputam por legitimidade a atenção do público.
Ao mobilizarem, portanto, conceitos relativos às teorias do
discurso que abraçam, os autores desta coletânea, propondo a
reflexão sobre os valores em jogo em textos fílmicos, literários,
midiáticos e mesmo na prática social de assistir à TV, intencionam
contribuir para a compreensão dos sentidos que os discursos põem
a circular e das ações que perpetram, por meio da linguagem.
As organizadoras
Novembro de 2015
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Rotina, acontecimento e
transrealidade em “Luasde-mel” de Guimarães Rosa
Vera Lucia Rodella Abriata
Edna Maria Fernandes dos Santos Nascimento
Parecia não acontecer coisa nenhuma.
GUIMARÃES ROSA
Quando nada acontece, há um milagre que
não estamos vendo.
GUIMARÃES ROSA

HISTÓRIA E ESTÓRIA
Em 1962, João Guimarães Rosa publica Primeiras estórias,
volume formado por 21 narrativas curtas. Como o próprio título
antecipa não são contos, são estórias - neologismo na época,
atualmente incorporado aos dicionários - pequenas narrativas
ficcionais cujas personagens são, na maioria, loucos, crianças ou
velhos. Essas personagens são propícias à invasão do imaginário,
porque na sua condição de insanidade, ingenuidade ou senilidade
extinguem os limites entre realidade e ficção. A realidade nesses
casos torna-se ambivalente, e a história pode tornar-se estória, ou
vice-versa.
Esse transrealismo do livro é comentado pelo autor com JeanJacques Villard, tradutor de parte de sua obra para o francês, em
carta de 14 de outubro de 1963, arquivada no Instituto de Estudos
Brasileiros, da Universidade de São Paulo, na série Correspondência
de João Guimarães Rosa, do Fundo João Guimarães Rosa:

- 15 -
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Vi que já notou a dificuldade dele. É que, sendo pequeno, de estórias
tão curtas, exige uma tradução muito meticulosamente afinada,
capaz de transmitir também um interesse em cada frase, em cada
linha, quase em cada palavra. Só aparente e enganosamente é que
ele se finge de simples, de livrinho singelo. Muito mais que uma
coleção de estórias rústicas, o “Primeiras estórias” é, ou pretende ser,
um manual de metafísica, e uma série de poemas modernos. Quase
cada palavra, nele, assume pluralidade de direções e sentidos, tem
uma dinâmica espiritual, filosófica, disfarçada. Tem de ser tomado
de um ângulo poético, anti-racionalista e anti-realista. Há pouco,
com poucos dias de diferença, um crítico, aqui, aludiu ao que há
nele, como sendo um “transrealismo”, e outro crítico dava à coisa
a denominação, aparentada, de “realismo cósmico”. É um livro
contra a lógica comum, e tudo nele parte disso. Só se apoia na
lógica para transcendê-la, para destruí-la.

O conto “Luas-de-mel”, foco de nosso estudo neste texto, é o
de número 15 do livro Primeira estórias e tem como personagem
central um velho fazendeiro que inesperadamente se depara com
um acontecimento que o transporta para vivências do passado.
Para compreendermos como a narrativa do protagonista vai
transformando uma simples história em estória que atinge
o transrealismo são importantes os conceitos de rotina e
acontecimento, tal como os concebe Claude Zilberberg em seus
textos “Louvando o acontecimento” (2007a) e Elementos de
gramática tensiva (2011) e também algumas concepções teóricas
desenvolvidas por ele e Jacques Fontanille no livro Tensão e
significação (2001).

O FAZER-DE-CONTA-DE-AMOR
“Luas-de-Mel” tem como narrador o sujeito Joaquim
Norberto, o qual rememora, no presente da enunciação, um
acontecimento pretérito que provocou um abalo em sua rotina
de sujeito em estado de “mesmice”, de “nãoezas”, de “enfastiado”
- 16 -
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(ROSA, 1977, p. 92), já declinando para a velhice “meio relaxo,
fraco” (ROSA, 1977, p. 92), em sua fazenda Santa-Cruz-da-Onça,
no interior do sertão. Esse acontecimento, a princípio, relaciona-se
a um fato, a presença de um jovem casal em sua fazenda a quem
o sujeito, no papel temático de fazendeiro, dá guarida a pedido
de um compadre. A presença do jovem casal fugitivo na fazenda
de Joaquim Norberto interfere na rotina do ator protagonista,
levando-o a agir no sentido de prover proteção ao casal. Um
estado de tensão instaura-se no local com a possibilidade de o pai
da noiva reagir a sua fuga e de ocorrer uma luta iminente para o
resgate da jovem. Concomitantemente, portanto, aos preparativos
para a luta que se seguiria com o intento de defesa dos direitos da
moça de se casar com seu escolhido, empreendida por Joaquim
Norberto e os homens de sua confiança, há os preparativos para
o casamento dos jovens. A espera pela luta iminente contagia
Joaquim Norberto que se deixa entusiasmar pelo papel temático
a ele atribuído, o de protetor dos jovens e, ao mesmo tempo, pela
paixão amorosa que neles vislumbra e que o faz rever o objeto de
sua afetividade, sua mulher Sa-Maria Andreza. O acontecimento
irrompe no momento em que leva Joaquim Norberto a mirar-se
no outro – o jovem casal apaixonado - que invade seu campo de
presença, e possibilita-lhe reavivar seu estado de paixão amorosa
por sua mulher Sa-Maria Andreza. A presença do jovem casal em
seu ambiente reaviva em Joaquim Norberto as forças da juventude,
não só para a luta, ação que pretende empreender como forma de
proteger o jovem casal, mas também para o amor. Desse modo, o
título do texto “Luas-de-Mel” faz alusão ao enlevo amoroso tanto
dos jovens como do velho casal.
Na situação inicial do texto, encontramos o sujeito Joaquim
Norberto na fazenda Santa-Cruz-da-Onça assentado em relação às
armas e ao amor. Tendo em vista a rotina de sua vida é assim que
encara o cotidiano e sua relação conjugal:

- 17 -
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De enfastiado e sem-graça, é que eu comia demais. Do almoço,
empós, me remitia, em rede, em quarto. Questões de idade,
digestões, e saúde: fígado. Sa-Maria Andreza, minha santa e meio
passada mulher, ia ferver um chá, já, para o meu empacho (ROSA,
1977, p. 92).

As características relacionadas à santidade e à velhice de Maria
Andreza remetem à percepção estereotipada da mulher, em que
os traços semânticos feminilidade e sexualidade se apagam para
emergir a figura da esposa e da dona de casa dedicada ao lar e
ao marido. Nesse sentido, o foco e a apreensão do objeto mulher
são átonos, sua presença, portanto, enquanto mulher, objeto de
desejo, é potencializante, da ordem do crer não poder ser.
A partir da estadia dos jovens em sua fazenda, o sujeito, tomado
pela admiração pelo casal apaixonado, apesar de estar em estado de
declínio para “nãoezas”, deixa-se manipular por tentação, “Essas
doidices de amor! – sorri.” (ROSA, 1972, p. 107), e a percepção
do objeto mulher passa a se modificar: “ ‘Ah, minha velha, vamos
tocar rabecas’...” gracejei, limpando a parabélum. [...] Peguei na
mão dela, meio afetuoso. Repensei em todas as minhas armas.
Ai, ai, a longe mocidade” (ROSA, 1972, p. 107-108). A proposta
amorosa de Joaquim Norberto para sua mulher é apresentada de
uma forma figurada; além da força bélica de outrora os termos
parabélum e armas são conectores de isotopias, pois possibilitam
uma leitura relacionada à nostalgia do vigor sexual da juventude. À
medida que é reativada a paixão dos primeiros tempos de casado,
há uma mudança gradativa na percepção do objeto mulher pelo
fazendeiro e ela de “santa”, “meio passada” passa a uma mulher
virtual, da ordem do crer poder ser, na qual ele vislumbra a antiga
parceira amorosa: “Sa-Maria Andreza, minha conservada mulher,
em cozinhar se esmerava. Se me se diz, nem pensei: os namoros
dessas gentes, são minhas outras mocidades” (ROSA, 1972, p.
109).
- 18 -
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Corrobora para transformar a percepção da imagem que
Joaquim Norberto tinha de Sa-Maria Andreza o fato de ela trocar
sua roupa rotineira de dona de casa por toalete de “casamentício”
de “bodas em casa” que lhe atribuem outro aspecto “bem vestida,
figuro até corada” (ROSA, 1972, p. 109). O próprio fazendeiro
se paramenta “Tive de fazer ação de me aprontar, botei minha
roupa melhor - pelos momentos” (ROSA, 1972, p. 109). E não
são somente os dois velhos que se arrumam para o casamento, o
espaço da fazenda Santa-Cruz-da-Onça adquire também um clima
euforizante que transforma não só a rotina de sujeito em estado
de “mesmice”, de “nãoezas”, de “enfastiado” de Joaquim Noberto,
mas também sua condição de saúde: “Aí, foi o simples banquete,
que com tudo e leitão e peru, farofas, pelo costume geral; vinhos.
Comeu-se, nós todos e o padre; eu sem fastio nem empacho. Os
doces, cantou-se coreto. [...] Uns de meus cabras tocavam viola
(ROSA, 1972, p. 110).
Esse espaço do sertão proporciona uma vida de mesmice
regulada por normas rígidas, como comenta Paulo Rónai ao se
referir a todos os textos de Primeiras estórias, no alentado ensaio
que acompanha a edição desse volume:
Em contato com os elementos imemoriais da paisagem, nuvens e
ventos, montes de perfil invariável, sendas de largura constante, as
mesmas árvores, o mesmo gado, a vida corre numa rotina secular,
regulamentada por vetustos códigos de honra que determinam
inflexivelmente os deveres do parentesco, da amizade e da
hospitalidade, assim como da inimizade e do ódio (1972, p. 34).

As palavras de Paulo Rónai revelam com precisão a azáfama
que o pedido do “compadre-mor, mandador” (ROSA, 1972, p.
107), Seo Seotaziano, provoca em Joaquim Norberto, que acolhe
os noivos fugitivos, acatando-o como dever de honra.
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Os vastos espaços desertos são povoados pelos devaneios da
imaginação. Os riscos e os imprevistos da dura vida do dia-a-dia
produzem resignação e fatalismo. [...] As raras quebras do ramerrão
são motivos de alvoroço, espetáculo para os basbaques, agitação
para os insofridos (1972, p. 34-35).

No dia do casamento dos jovens, o estado de virtualidade da
mulher “santa”, “meio passada”, que passa a ser vista posteriormente
como “conservada”, adquire uma forma atualizante, porque,
aos olhos do protagonista, renascem em Maria Andreza outras
qualidades. E ela, sadia, remoçada, pode ser a sua noiva esquecida
do passado:
A noiva, uma formosura, conforme com véu e grinalda. A velhice
da lã é a sujeira ... – eu pensei, consoante me vendo. Essas delícias
de amor! – suspirei, mal em pensando. Eu descia dos vales para os
montes. [...] Olhei minha sadia Sa-Maria Andreza – contemplada”
(ROSA, 1977, p. 96).
A Noiva sorria para o Noivo, em fofos; essas núpcias [...] Minha
Sa-Maria Andreza, mulher me sorria. [...] Senti o remerecer, como
era de primeiro, nesse venturoso dia. Recebi mais natureza – fonte
seca brota de novo – o rebroto rebrotado. Sa-Maria minha Andreza
me mirou com um amor, ela estava bela, remoçada [...] (ROSA,
1977, p. 96).

Essa nova percepção do objeto mulher também desencadeia
no protagonista o mesmo processo de transformação: de sujeito
virtual ele adquire competência e passa a sujeito atualizante. A
isotopia espacial “Eu descia dos vales para os montes” e as figuras
“fonte seca brota de novo”, “o rebroto rebrotado” conotam
metaforicamente o resgate do vigor sexual do fazendeiro.
Após a cerimônia, os noivos foragidos retiram-se, e a cena
da lua-de-mel que se presentifica para o enunciatário é a do velho
casal:
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O Noivo se retirou com a Noiva; [...] Eu, feliz, olhei
minha Sa-Maria Andreza; fogo de amor, verbigrácia. Mão
na mão, eu lhe dizendo – na outra o rifle empunhado-:
“Vamos dormir abraçados...” As coisas que estão para a
aurora, são antes à noite confiadas. Bom. Adormecemos.
Amanheci fora de horas me nascendo dos conchegos (ROSA,
1977, p.97; grifos do autor).

A expressão “fogo de amor” condensa metaforicamente a
forma pela qual o protagonista-narrador percebe a mulher e remete
ao ápice da intensidade da apreensão do objeto e ao reavivar da sua
paixão amorosa. Naquele instante, a percepção afetiva de Joaquim
Norberto em relação a Sa-Maria Andreza e o resgate de seu vigor
sexual estão em seu auge e eles se tornam, respectivamente,
sujeitos e objetos realizados; deixam para trás os papéis temáticos
de marido e mulher “já entrados em anos”, tornando-se, como os
noivos foragidos, um casal apaixonado. Completa o cenário dessa
transformação a figura “fora de horas” que se relaciona à noção de
acontecimento como “algo afetante, perturbador, que suspende
momentaneamente o curso do tempo”, de acordo com Zilberberg
(2011, p. 169).
A partir desse momento, a tensão eufórica, relativa à provável
luta pelo resgate da moça, se desfaz com a visita de seu irmão, que
traz a mensagem do pai, o qual aceita a união do casal. Os noivos
partem satisfeitos, e o encantamento de Joaquim Norberto com a
recuperação do vigor com a luta e com o amor se desfaz.
Paulo Rónai, no ensaio já citado, comenta que essa espera
do inesperado que não se realiza é um artifício narrativo bastante
utilizado por Guimarães Rosa, que se pode notar no texto em
análise com o “apaziguamento” proposto pelo pai da noiva ao
aceitar a união do jovem casal fugitivo:
Sabe o autor, como poucos, graduar a emoção, criar suspenses,
produzir a expectativa de catástrofes. Essa expectativa, porém,
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frequentemente não é satisfeita: as estórias acabam sem explosão,
os conflitos esvaziam-se em resignação ou apaziguamento - e,
contudo, o leitor não se sente frustrado. [...] Nesse corajoso - e
convincente - emprego do anticlímax deve-se ver prova decisiva de
mestria na arte de tramar histórias (1972, p.38).

Retomemos o enunciado inicial do conto: “No mais, mesmo,
da mesmice, sempre vem a novidade. Naquela véspera, eu andava
meio relaxo, fraco; eu já declinava para nãoezas? ”(ROSA, 1977,
p. 92, grifos nossos). A figura “mesmice” remete ao aspecto
durativo, reiterativo que antecede a irrupção do acontecimento,
da “novidade”, associada ao acontecimento que sobrevém em meio
à rotina do velho fazendeiro.
E o narrador relata quase ao final da estória:
Da varanda, Sa-Maria Andreza, e eu, nós, a gente contemplava:
os cavaleiros, na congracez, em boa ida. Tudo tão terminado, de
repente, se me se diz, tudo quitado. Nem guerra, nem mais lua-deméis, regalo não regalado!
Olhei minha Sa-Maria Andreza, que me olhava. Ai-de. Enquanto
nada.[...] Aquelas luas-de-mel, tão poucas, assim, em assopro
de gaita. As passageiras consolações: fazer-de-conta-de-amor, o
que era o meu cestinho de carregar água. A gente agora: sair das
desilusões, o entrar em idade. Mas, seu Fifino, meu filho, um dia
devia de roubar uma moça assim - em armas! Sorri, eu, Joaquim
Norberto, respeitante. Abracei minha Sa-Maria Andreza, a gente
com os olhos desnublados (ROSA 1977, p. 99).

Lembremos que o sobrevir, a irrupção do acontecimento
está relacionada, segundo Zilberberg (2007b, p. 10), a uma
duração breve e a um andamento vivo: a alternância ou mesmo
o surgimento e desaparecimento dos objetos é veloz. Isso se
torna perceptível em “Luas-de-mel” por meio das figuras: “Tudo
tão terminado, de repente”, “Aquelas luas-de-mel, tão poucas”.
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Vale lembrar que o aspecto relacionado ao sobrevir, ao contrário
da rotina que é durativo, no acontecimento é pontual. O traço
sêmico da pontualidade, da efemeridade, está presente na figura
“As passageiras consolações: fazer-de-conta-amor”, que corrobora
a duração do breve acontecimento.
Para Zilberberg (2007a, p.25), a rotina está relacionada
ao conseguir e essa implicação pode ser expressa pela sequência
lógica “se x, então y”, enquanto o acontecimento relaciona-se ao
sobrevir e pode se esquematizado pela sequência “embora x, então
y”. Zilberberg define o acontecimento em relação a um sistema
constituído e explica que ele gera o inesperado, obrigando o sujeito
a desenvolver um contraprograma:
O acontecimento está no cerne desse sistema se for concebido
como sobrevir, isto é, realização do irrealizável; mais precisamente,
o sistema descrito leva em conta a modalidade implicativa do
realizável. Por sua vez, o acontecimento dá como certa a modalidade
concessiva que instaura um dado programa como irrealizável e um
contraprograma que, no entanto, levou a cabo sua realização: “não
era possível fazer isso e, no entanto, ele o fez!”. O acontecimento,
seja qual for, tem o mérito de precipitar uma transcendência na
imanência.(ZILBERBERG, 2011, p.177).

No caso narrado por Joaquim Norberto era de se esperar que
ele continuasse na mesmice da velhice, porque, transportando as
fórmulas zilberberguianas para nossa análise, o fato de ele ter “entrado
em anos” deveria gerar a sequência lógica “se todos os velhos perdem
o vigor sexual, então Joaquim Norberto deveria perdê-lo”, mas uma
concessão se instaura, por um momento, e ele “embora velho, vive
um instante de amor”, um “fazer-de-conta-de-amor”.
Esse “faz-de-conta-de-amor”, que não é o mesmo amor do
passado, mas apenas uma re-criação da antiga paixão, irrompe
no campo de presença do sujeito Joaquim Norberto quando ele
reaviva a paixão amorosa por sua mulher, acontecimento que
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sobrevém a partir da necessidade de dar proteção ao jovem casal
em lua-de-mel em sua fazenda. É o fato de dar guarida ao jovem
casal que altera a vida programada do casal de velhos e, gerando um
contraprograma, produz o acontecimento narrado pelo fazendeiro.
Tal fato que renova as forças do fazendeiro, remetendo-o a uma
ação passada, remete-o também a uma contraprograma a ser
desenvolvido no futuro. Se ele naquele momento teve somente
um “faz-de-conta-de-amor”, o filho apresenta-se para ele como
um sujeito potencial que pode introduzir um “mas” na sua vida
e construir um contraprograma que não seja ficção ou uma
“estoriinha”: “A gente agora: sair das desilusões, o entrar em idade.
Mas, seu Fifino, meu filho, um dia devia de roubar uma moça
assim - em armas!” (ROSA 1977, p. 99).

ESTADOS DE ALMA DE JOAQUIM NORBERTO
Ao longo de seu relato, Joaquim Norberto reconstrói o
objeto mulher, alterando seu papel temático de dona de casa
para noiva. À medida que Sa-Maria-Andreza vai invadindo o
campo de presença do fazendeiro de uma forma cada vez mais
renovada até atingir a forma realizada da bela noiva remoçada,
a percepção do fazendeiro de si mesmo também se altera e é
possível observarmos os estados de alma que essa transformação
provoca no sujeito. Explicamos a leitura desses estados da alma
manifestos pelo fazendeiro ao relatar sua estória a partir das
posições teóricas de Fontanille e Zilberberg (2001).
Retomando os quatro modos de existência reconhecidos por
Greimas e Fontanille em Semiótica das paixões (1993, p.128-136)
- a potencialização, a virtualização, a atualização e a realização,
Fontanille e Zilberberg, no livro Tensão e significação (2001, p. 142144) propõem uma tipologia das tensões próprias do “diálogo”
do sujeito consigo mesmo que gera papéis modais, resultantes
da interação com as modulações da intensidade e da extensidade
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projetadas sobre o mundo. A partir dessa proposta dos dois
semioticistas, retomamos os modos de existência do protagonista no
conto analisado. No início do texto, Joaquim Norberto encontrase em posição de sujeito potencializado e percebe o mundo como
distribuído e dividido (acomodado na sua rotina não percebe a
mulher) de modo que a tensão interna do sujeito diminui e ele
está, então, distendido. Desse estágio, ele passa primeiramente pelo
estado de sujeito virtualizado e tem uma visão difusa e numerosa
do mundo; em razão disso, ele está desligado de si mesmo (começa
a perceber a mulher). Posteriormente passa para o estado de sujeito
atualizado, quando se defronta com um mundo concentrado e
massivo em que há uma sincronização parcial de seus atos (a mulher
começa a se transformar diante de seus olhos), de modo que ele se
vê mobilizado. Finalmente, ele se sente um sujeito realizado com
o acontecimento, (a lua-de-mel com Sa-Maria Andreza), e, como
tal, em face de um mundo percebido como único e de presença
compacta, é um sujeito contraído, unificado, na medida em que
não há qualquer distância entre ele e o mundo. Os papéis modais
do sujeito Joaquim Norberto são assim esquematizados a partir
do diagrama proposto por Fontanille e Zilberberg (2001, p. 143):
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Para os semioticistas (2001, p. 143-144), a maior ou menor
distância entre o próprio corpo e as outras instâncias do sujeito
dá lugar às variações da tensão emocional, aos estados de alma.
Assim é que, para eles, um sujeito “mobilizado” será “arrebatado”
pela emoção; da mesma forma, um sujeito “concentrado”, cujo
corpo próprio carrega consigo todo o ser, poderá ser considerado
“exaltado”, ou até extático. Essa última figura, tensa ao máximo,
poderia, mais comumente, ser considerada como a do sujeito
“embevecido”. Em outros contextos, este poderia até ser qualificado
de “entusiasta”, quase no sentido etimológico, na medida em que
o princípio mesmo de sua ação ou reação “habita” literalmente seu
corpo. Enfim, concluem os semioticistas, o sujeito “distendido”,
pela negação da exaltação, estaria então “desiludido”, e o sujeito
“desligado”, completando o percurso da distensão, estaria “abatido”.
No caso da “estória” em tela, a do sujeito Joaquim Norberto,
o percurso inicia-se pelo estado de alma de desilusão, passa pelo
estado abatido e pelo arrebatado e atinge o extático, embevecido.
Como Fontanille e Zilberberg, reunimos em um mesmo diagrama
os papéis modais e os estados de alma do sujeito Joaquim Norberto,
que podem ser assim representados:
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ESTÓRIA: A ATEMPORALIZAÇÃO DO ACONTECIMENTO
Analisamos as estratégias utilizadas pelo enunciador ao
atribuir a Joaquim Norberto o papel actancial de narrador que,
no presente da enunciação, rememora o acontecimento vivenciado
por meio de um relato, possibilitando que ele se torne legível ao
enunciatário, como escreve o narrador ao final do conto: “Ah,
bom; e semelhante fato foi.” (ROSA, 1977, p. 99).
Nesse sentido, o estilo enunciativo rosiano é o da divulgação,
aquele no qual a extensidade é pertinente: o acontecimento
efêmero, que poderia restar apenas em vias de potencialização,
presentifica-se na memória do narrador e é perenizado pela
“estória” rosiana. A ação em “Luas de mel”, também nesse ponto
de vista, é operada pelo narrador, simulacro do enunciador, que
torna legível o acontecimento, por meio da “estória” que relata.
A intensidade pontual do acontecimento é resgatada no fio
do discurso, na sua extensidade. É esse o modo de o enunciador
rosiano atemporalizar o acontecimento, por meio do estilo da
divulgação da estória transfigurada de um fato que se intensifica
em um acontecimento. O texto atinge poeticidade, magia à medida
que o fato vivenciado pelo sujeito do enunciado é interpretado
e transfigurado pelo personagem-narrador na “estória” relatada,
extinguindo os limites entre ficção e realidade: um velho constrói
uma “sobre-lua-de-mel” em consonância com outra lua-de-mel
a que dá guarida. É a percepção do narrador Joaquim Norberto
que extingue os limites entre ficção e realidade e instaura a
transrealidade.
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Quando fazer não é realizar:
uma leitura semiótica de Cidade de Deus
Mônica Baltazar Diniz Signori

DIÁLOGOS DE UMA CIDADE BRASILEIRA
No dia 30 de agosto de 2002, os cinemas de nosso país
abriram suas portas para Cidade de Deus, terceiro longa-metragem
assinado por Fernando Meirelles que, com mais de três milhões
de espectadores no Brasil, afirmou-se como um dos grandes
sucessos da filmografia nacional. Bem recebido pelo público e pela
crítica, significativa lista de premiações, indicações e participações
em festivais alçou Cidade de Deus como um marco do cinema
brasileiro, sendo reconhecido por sua qualidade cinematográfica,
ainda que levantando polêmicas relacionadas à forma de abordagem
de nossa realidade: tráfico, violência, pobreza, corrupção, injustiça
social, desigualdade compõem itens de uma brasilidade ampla
e complexa e, por isso, repleta de variáveis que, em Cidade de
Deus, são vivenciadas com uma naturalidade ao mesmo tempo
incômoda – como pode a guerra ser uma rotina em plena cidade
maravilhosa? – e fascinante, mergulhando o espectador no
turbilhão de informações reveladas pela objetividade de uma
câmera cuja circularidade remete à falta de opção de comunidades
onde “se correr o bicho pega, se ficar o bicho come”.1
No ano seguinte à sua estreia, Cidade de Deus foi escolhido
pela comissão especial de seleção da ANCINE (Agência Nacional
de Cinema) para representar o Brasil na disputa ao Oscar de melhor
filme estrangeiro. Não chegou a figurar na lista dos candidatos à
estatueta, mas sua boa recepção em outros eventos lhe rendeu destaque
internacional, levando-o a quatro indicações em 2004: direção,
1 Subtítulo do filme
- 29 -

Coleção Mestrado em Linguística
de Fernando Meirelles; roteiro adaptado, de Bráulio Mantovani;
fotografia, de César Charlone; e montagem, de Daniel Rezende.
Esse sucesso evidencia o cuidado com os múltiplos aspectos
que tecem as relações entre traços de diferentes linguagens,
orquestração que captura a imagem e a coloca em movimento,
em um cenário que se mostra como real. Baseado no romance
homônimo de Paulo Lins, publicado em 19972, Cidade de Deus
é concebido pelo viés do diálogo entre cinema e literatura. Esta,
por sua vez, é conduzida pelas mãos de Paulo Lins ao diálogo com
a história, já que o romance foi escrito sob inspiração de dados
coletados pelo autor em trabalho de pesquisa sobre etnografia
da violência, realizado por aproximadamente uma década na
comunidade, sob orientação da antropóloga Alba Zaluar. Como
pesquisador-residente do Conjunto Habitacional Cidade de Deus,
Paulo Lins dedicou-se não apenas a um trabalho acadêmico, mas
imprimiu sobre os fatos uma perspectiva clivada pela estética
literária, desenvolvida, por sua vez, na confluência de uma outra
espécie de pesquisa: para escrever Cidade de Deus, fichou obras
consagradas no âmbito de variadas escolas, como o regionalismo
de Fogo Morto, de José Lins do Rego, publicado em 1943, e
Crime e Castigo, do romancista russo Dostoievski, publicado em
1866². É uma peculiar forma de elaboração textual em que a
transcriação estética do vivido é tecida por um delicado alinhavo
dos entrecruzamentos das experiências do autor-morador e das
avaliações do autor-pesquisador.
Ao compor o roteiro de Cidade de Deus com base na leitura
do romance, Bráulio Mantovani estabelece novos contornos aos
diálogos em curso, engendrando uma maneira perspicaz de conceber
a realidade, contada nos limites entre ficção e documentário: assim
2 Ver entrevista com Paulo Lins, por Heloisa Buarque de Hollanda, disponível
em: <http://www.heloisabuarquedehollanda.com.br/entrevista-a-paulo-lins/> .
Acesso em 15 out 2015.
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como na tessitura do romance, também no filme a subjetividade
do narrador-morador é reconfigurada pela equação narradormorador-observador forjada pela lente da câmera fotográfica pela
qual Cidade de Deus é enquadrada e representada, podendo ser
abordada como objeto.
Além dessa característica, moldada no quadro da construção
ficcional da narrativa, há dados da realidade ela mesma que são
incorporados, pelos próprios atores, ao drama. Fernando Meirelles
optou por trabalhar com amadores3 para evitar que o espectador
visse um ator – (re)conhecido – atuando: o diretor queria que o
espectador visse tão somente o personagem e, para isso, precisava
ocultar o artista:
Eu queria que o espectador olhasse o Zé Pequeno e enxergasse o
Zé Pequeno, não algum ator fazendo o Zé Pequeno. A ideia de
ter caras desconhecidas é justamente para tirar esse filtro, para o
espectador se relacionar direto com o personagem. Tudo isso eu
achei que poderia me trazer a verdade que eu queria no filme.
(Fernando Meireles, em Documentário Oficina de Atores – extras
do DVD Cidade de Deus)

A equipe de Cidade de Deus buscou, então, nas favelas
cariocas, crianças e jovens que foram convidados para participar
de uma oficina de atores. Sem que soubessem que estavam sendo
preparados para um filme, esses garotos
[...] chegaram com sua bagagem de vida, prontos e, como um
instrumento, carregado de sonoridade, querendo falar bem alto,
cheios de ginga, maneirismos e olhares. A mais pura intuição
e carisma. Mesmo sem saber aonde tudo iria dar, estavam ali
inteiros, disponíveis, somente com o desejo de se entregar e
apreender. Improvisaram a história que iriam contar e realizaram
3 Matheus Nachtergaele, o único ator profissional do grupo dos “garotos”,
precisou fazer um trabalho de antiator: “eu vou entrar no seu filme e sair e
ninguém vai perceber que eu estou no filme”, ficando “no mesmo tom dos outros
garotos” (making of do filme).
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tudo com verdade. Olhados sempre de perto pelo mestre, foram
sendo lapidados, a cada nova etapa dando brilho e alma para os
personagens. Mas sempre atentos ao chamado do apito: acertaram
a batida e evoluíram, como num grande samba enredo, para ser
parte do filme. (Documentário Oficina de Atores – extras do DVD
Cidade de Deus)

Compôs-se, então, o grupo responsável pela interpretação
da sua própria existência, trazendo à cena o fio condutor da
sutil associação entre verdade e representação, risco assumido
por Fernando Meirelles que, em atuação conjunta com Bráulio
Mantovani, incorporou, ao longo das filmagens, a experiência
desses artistas-residentes:
Às vezes a gente pedia alguma coisa – “faz isso” – e eles falavam que
não – “eu não vou fazer isso, isso é ridículo, isso não acontece”.
O filme é muito colado na realidade porque tinha este filtro: se o
elenco não gostava ou não entendia alguma piada, alguma coisa,
a gente simplesmente jogava fora, porque tinha que fazer sentido
para o morador de uma comunidade. (Fernando Meireles, Cidade
de Deus, making of do filme)

Perseguindo esse “sentido”, Fernando Meirelles e sua equipe
captaram aspectos do filme Cidade de Deus com a “câmera na
mão”, ou seja, observando e registrando acontecimentos que
não pertenciam a um roteiro previamente elaborado, que eram
desconhecidos de quem não tinha em seu currículo a vida vivida
no cotidiano das favelas cariocas: podemos dizer que o roteiro de
Cidade de Deus norteou a encenação de um drama brasileiro tanto
quanto foi norteado pela vivência desse drama.

EXPRESSÃO DE UMA CIDADE CIRANDA
Cidade de Deus – o filme – é, assim como o livro, configurado
em três momentos que estabelecem entre si uma sequência
cronológica. O primeiro, caracteriza a formação do conjunto
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habitacional Cidade de Deus, paralela à constituição de uma
criminalidade que naturalmente se instala no marginal cenário
sociocultural. O segundo, acompanhando o desenvolvimento
do bairro, tem início com o final de um ciclo de infrações
robinhoodiano, concebido por bandidos menos agressivos,
conforme palavras do narrador – “naquele tempo eu pensava que
os caras do Trio Ternura eram os bandidos mais perigosos do Rio
de Janeiro, mas eles não passavam de um bando de pé de chinelo”
(Cidade de Deus, capítulo 3) –, prenunciando dias de violência
extrema, que eclode na terceira parte da trama. A história de
Cidade de Deus, portanto, abriga a história de cada personagem.
Esses personagens, por sua vez, de uma maneira ou de outra, são
confrontados com os efeitos da marginalização, envolvendo-se ou
sendo envolvidos por disputas de poder que, por diversos caminhos,
se entrecruzam e permeiam a vida de todos, indistintamente.
Um dos recursos explorados com grande evidência para
a expressão4 da constituição desse espaço são as cores: os três
momentos acima delimitados são discriminados por composições
cromáticas singulares, às quais se associam uma organização
topológica e uma elaboração eidética5 específicas. Inicialmente, a
4 A Semiótica francesa, proposta desenvolvida por Algirdas Julien Greimas e
pelo Grupo de Investigação Sêmio-Linguístico da Escola de Altos Estudos em
Ciências Sociais, em Paris, na década de 1960, está fundamentada na concepção
de texto como a manifestação decorrente da associação entre os dois planos da
linguagem, conforme proposição de Louis Hjelmslev: o plano da expressão e o
plano do conteúdo. O plano da expressão é descrito como a instância textual que
se organiza por meio dos componentes próprios da materialidade constitutiva de
cada linguagem; é uma forma – de acordo com a abordagem hjelmsleviana do
conceito proposto por Ferdinand de Saussure – capaz de estimular os sentidos
humanos, gerando, assim, as condições necessárias para a manifestação textual,
em interação com o plano do conteúdo, instância abstrata em que “a significação
nasce das variações diferenciais graças às quais cada cultura, para pensar o
mundo, ordena e encadeia ideias e discurso” (FLOCH, 2001, p. 9).
5 O desenvolvimento de uma semiótica plástica no âmbito dos estudos da
expressão propõe três categorias visuais: a cromática, a topológica e a eidética,
responsáveis, respectivamente, pelas expressões por meio da cor, da configuração
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comunidade é envolta por uma coloração quente, sendo pigmentada
pela luminosidade do Sol, pelo marrom6 da terra e dos telhados
a recobrirem o amarelo das paredes todas iguais. Essa primeira
fase de Cidade de Deus é constituída por uma visualidade aberta,
caracterizando o início dos bairros populares no Brasil, com casas
erguidas em série “no meio do nada”, o que provoca o surgimento
de um horizonte infinito, que de tão infinito segrega, pois o nada à
volta faz que não se estabeleça relação com nenhuma exterioridade.
A concepção de uma arquitetura e de um urbanismo absolutamente
simples, figurando como a representação do descaso, confere às
fileiras de pequenas casas o formato quadriculado, desenhado pelo
tamanho e pela disposição regulares dos quarteirões e das próprias
edificações. Nesse cenário, também as peles são pigmentadas pelo
Sol e pela terra, definindo um grupo de personagens identificados
pela carência:
O conjunto habitacional Cidade de Deus foi construído e entregue
aos seus primeiros moradores em 1966, como produto de um projeto
iniciado no governo Carlos Lacerda, que visava a transferência de
moradores de mais de 10 (dez) favelas, prioritariamente da zona
sul da cidade, para alguns conjuntos habitacionais construídos na
zona oeste, como Vila Aliança (Bangu), Vila Kennedy (Senador
Camará) e Vila Esperança (Vigário Geral).
Projetado para oferecer 6.500 (seis mil e quinhentas) unidades
habitacionais aos moradores das favelas situadas nas proximidades
da Lagoa Rodrigo de Freitas, como Praia do Pinto, Ilha das
Dragas, Parque Proletário da Gávea, Macedo Sobrinho, entre
outras, o conjunto habitacional foi gradativamente sendo ocupado
por habitantes de diversas áreas da cidade do Rio de Janeiro,
destacando-se famílias vítimas das enchentes que assolaram a
cidade no ano de 1966, famílias vítimas do incêndio que destruiu
o que restava da Favela do Pinto e famílias que não tinham outra
espacial e da forma.
6 O marrom é uma cor neutra, mas com pigmentos de vermelho, que é uma cor
quente; o amarelo é uma cor quente.
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opção de moradia que não se instalar próximo a rios assoreados
e poluídos ou mesmo em áreas de grande concentração de lixo
(Plano para o Desenvolvimento Comunitário em Cidade de Deus,
2004, p. 1)

O isolamento da miséria, transferida da “zona sul da cidade”
para não comprometer o “cartão postal do Rio de Janeiro”, revela
o verdadeiro objetivo de fundação do bairro, de acordo com o
ponto de vista do narrador de Cidade de Deus, voltado não ao
atendimento das necessidades de famílias despojadas de seus
bens, mas ao ocultamento dessa realidade do olhar dos ricos, não
interferindo, com essa estratégia, em seu conforto:
Um monte de famílias tinham ficado sem casa por causa das
enchentes e de alguns incêndios criminosos em algumas favelas. A
rapaziada do governo não brincava: não tem onde morar, manda
pra Cidade de Deus. Lá não tinha luz, não tinha asfalto, não
tinha ônibus. Mas pro governo e os ricos não importava o nosso
problema: a Cidade de Deus fica muito longe do cartão postal do
Rio de Janeiro. (Cidade de Deus, capítulo 4)

Emerge, então, a comunidade Cidade de Deus em meio à
vastidão não delimitada, ou, vista por outro ângulo, delimitada
pelo nada. No âmbito dessa espacialidade, as pessoas que ocupam
o conjunto habitacional são igualmente marcadas pelo isolamento,
construindo regras singulares de sobrevivência que, nesse início,
se alinham a um modo de vida robinhoodiano: tirar de quem tem
para dar a quem não tem. Mas nossos (anti-)heróis não alcançam a
sorte de Robin Hood: enquanto este constrói dia a dia suas trilhas,
por meio das quais edifica seu percurso, o Trio Ternura – Marreco,
Alicate e Cabeleira – é absorvido por Cidade de Deus, nela
permanecendo – sem saída –, nela se constituindo seu começo,
seu meio e seu fim. Fecha-se, assim, o primeiro ciclo: extingue-se,
no âmago do próprio corpo social, aqueles que nesse corpo foram
formados. Configura-se a implacável demarcação de Cidade de
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Deus, concebida não propriamente para os que ali residem, mas,
ao contrário, para o bem-estar dos que dela se distanciam de todas
as maneiras, tanto individual, quanto institucionalmente.
A morte de Cabeleira finaliza a fase de uma Cidade de
Deus aberta ao Sol e inaugura uma rotina que segue colorida
por “puxadinhos” – tão característicos de uma certa arquitetura
popular brasileira – feitos de tijolos, de madeira, de folhas de zinco,
materiais variados que trazem novas tonalidades para um povoado
em que agora se observam divisões internas, cercas separando
casas que, antes, se multiplicavam indistintamente. Esse efeito
se faz presente também no entorno desse ambiente, ajustando o
extremo de abertura da primeira parte. Ao delimitar-se, Cidade
de Deus ensaia o reconhecimento de si, abrindo uma fresta que
lhe permite sair dela mesma, colocando-a em relação a outros
lugares – representados pelo mar – vislumbrando uma importante
possibilidade de projeção de individualidades:
Abrigar e criar um interior para nele entrar é construir uma
delimitação entre exterior e interior. Essa separação pode existir
em diversos níveis, iniciando com o próprio corpo, ou seja, com
o sujeito a ser abrigado: há primeiramente as vestimentas, depois
as cobertas, o abrigo, a casa, o quarteirão, a cidade (JACQUES,
2003, p. 26).

Essas delimitações, no entanto, não se impõem com
segurança, suas cores não se fixam com firmeza, e se deixam
capturar pela câmera fotográfica que vai para a mão e para o olhar
do narrador do filme que, em movimento quase que de nostalgia,
volta a ser pigmentado com o amarelado original, já que a câmera
“mais vagabunda do mundo” (Cidade de Deus, capítulo 11) não é
capaz de reproduzir a dinâmica das cores que se evidenciam. Além
desse retorno ao monocromatismo, anuncia-se também, na festa
de aniversário de Zé Pequeno, o azul que recobrirá, na sequência,
cada recanto de Cidade de Deus.
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Os esforços de subjetivação do segundo momento marcam
uma fase de personagens envolvidos nas disputas pelo poder,
distanciados das idealizações robinhoodianas. É o prenúncio
da guerra que se instaura a seguir, pressentida pelo azul gelado,
arrepiante. Novas regras se estabelecem, não mais de sobrevivência
– bem comum –, como no início da trama, mas, agora, de uma
espécie de código de ética ditado por quem atingiu o poder, ou
pretende atingi-lo: é preciso ser profissional, é preciso saber-fazer,
pois o Sol já não brilha indistintamente sobre todos. Revela-se a
competência de Zé Pequeno – o Dadinho do começo: “se o tráfico
fosse legal, o Pequeno ia ser o homem do ano”. Implacável, “não
deixava nenhum inimigo vivo na Cidade de Deus” (Cidade de
Deus, capítulo 14), e só era contido por Bené, ambos inseparáveis
desde crianças. Ao contrário de Zé Pequeno, Bené era “o malandro
mais responsa da Cidade de Deus” (Cidade de Deus, capítulo 22) e,
por isso, “gente fina demais pra continuar naquela vida de bandido;
ele era tão gente fina que conseguiu reunir na festa de despedida
os bandidos, a rapaziada black, a comunidade crente, a galera do
samba, os cocotas e o Zé Pequeno” (Cidade de Deus, capítulo 14).
Mas, como já aprendemos, Cidade de Deus não tem saída: seus
limites são precisos e estão demarcados desde sua concepção: a
marginalidade não pode obscurecer o “cartão postal do Rio de
Janeiro”, e Bené é morto em sua festa de despedida, quando
imaginou que pudesse deixar o espaço em que se constituiu.
Derrama-se a frieza do azul, dando início à terceira e última
etapa do drama. Com a morte de Bené, o bandido “sangue bom”, e
a consequente falta de controle de Zé Pequeno, o bandido “sangue
mal”, instaura-se a guerra em Cidade de Deus, que só termina com
o aniquilamento de todos: os que não se mataram, na luta travada
entre membros do próprio grupo social, foram presos, não por
intervenção regular da polícia, mas pela conveniência de se criar
um fato midiático e se manter o jogo necessário para a sustentação
e cumprimento do contrato firmado entre “o governo e os ricos”.
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No esquema de negociações da polícia, Zé Pequeno, inicialmente
preso, é solto mediante – claro – pagamento. Resume-se a guerra,
então, a uma multidão de mortos, um único preso – o show não
pode parar –, e “o homem do ano” completamente despojado de
seus ganhos. Sem amparo, Zé Pequeno é cravejado de balas pelos
garotos da “Caixa Baixa”, que assumem o poder em Cidade de
Deus.
É o fim de mais um ciclo, marcado por um corpo envolto em um
sangue tonalizado pelo azul frio que recobre toda a espacialidade,
exatamente a mesma cena que finaliza a fase robinhoodiana,
quando Cabeleira (o bandido do momento) também é alvejado e
seu sangue é manchado pelo marrom do conjunto habitacional em
implantação. Topologicamente, Cidade de Deus atinge o máximo
de fechamento, verticaliza-se em planos espremidos entre paredes,
muros e vielas, constituindo-se como verdadeiro labirinto.

CRONOLOGIA E CIRCULARIDADE
A visualidade de Cidade de Deus, acompanhada da
caracterização daqueles que ocupam seu espaço, obedece a uma
lógica temporal cronológica, evidenciada, inclusive, por meio de
legenda, que informa a data dos acontecimentos: “anos 60” no
início da primeira parte, “anos 70” no início da segunda parte, e o
“começo do fim” no auge da guerra. O bairro se desenvolve, Cidade
de Deus segue seu curso natural: as pessoas crescem, algumas se
tornam adultas, muitas crianças e jovens são assassinados, mas
outros se apresentam para darem curso à preservação de um ciclo
de vida precário.
O efeito cronológico construído pela associação entre traços
da linguagem visual e da linguagem verbal, com destaque para
as legendas, resulta em uma forma de expressão muito cara à
concepção do filme, cujo diretor manifesta reiteradamente seu
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desejo de realizar um trabalho “colado na realidade” (Cidade de
Deus, making of ). Mas esta, como já o demonstraram os discursos
das diferentes representações da comunidade – o livro e o filme –, é
constantemente trespassada pela ficção, e a linearidade cronológica
é reconfigurada pela câmera, imprescindível como “agente
ativo do registro da realidade material e de criação da realidade
fílmica” (MARTIN, 2003, p. 30) e, claro, pela montagem. Se
considerarmos, com Martin (2003, p. 133), as características de
uma montagem narrativa:
[...] o aspecto mais simples e imediato da montagem, que consiste
em reunir, numa sequência lógica ou cronológica e tendo em vista
contar uma história, planos que possuem individualmente um
conteúdo fatual, e contribui assim para que a ação progrida do
ponto de vista dramático (o encadeamento dos elementos da ação
segundo uma relação da causalidade).

e as de uma montagem expressiva:
[...] baseada em justaposições de planos cujo objetivo é produzir
um efeito direto e preciso pelo choque de duas imagens; neste
caso, a montagem busca exprimir por si mesma um sentimento
ou uma ideia; já não é mais um meio, mas um fim: longe de
ter como ideal apagar-se diante da continuidade, facilitando ao
máximo as ligações de um plano a outro, procura, ao contrário,
produzir constantemente efeitos de ruptura no pensamento do
espectador, fazê-lo saltar intelectualmente para que seja mais viva
nele a influência de uma ideia expressa pelo diretor e traduzida
pelo confronto dos planos [...]

Podemos observar em Cidade de Deus um significativo
mecanismo de combinação de efeitos de narração e de expressão,
evidentes desde seu início, com a exibição da última sequência do
filme – a perseguição à galinha –, que culmina com o confronto
final entre as duas mais poderosas facções da localidade. Esse
mecanismo se conserva de maneira equilibrada ao longo de toda
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a narrativa, e se constitui pela interligação das linguagens visual e
verbal: personagens como Paraíba (primeira parte) e Mané Galinha
(segunda parte) são destacados visualmente por meio de closes e
também pela captura da imagem de seus rostos fotograficamente;
verbalmente, o narrador anuncia a retomada desses personagens
no porvir da trama: “o Paraíba é outro cara que ficou famoso na
Cidade de Deus, mas ainda não é hora de contar a história dele”
(Cidade de Deus, capítulo 5); “ainda não é hora de contar a história
do Mané Galinha” (Cidade de Deus, capítulo 19), frases que
provocam o sentido de “ruptura” cronológica pela antecipação,
mantendo-se, no entanto, regulares em sua estruturação linguística,
o que compõe o equilíbrio entre paradas e continuidades (paradas
das paradas) em Cidade de Deus. As apresentações de Paraíba e de
Mané Galinha são apenas ilustrações do processo de associação
entre o narrativo e o expressivo, mecanismo que permeará toda a
construção textual por meio de rupturas que se estabelecem em
movimentos opostos: com relação a Paraíba e a Mané Galinha,
anuncia-se que suas histórias serão contadas posteriormente;
Zé Pequeno, ao contrário, encontra-se presente desde o começo
– inicialmente como Dadinho – e quando irrompe como Zé
Pequeno, na segunda fase, a narrativa recupera sua trajetória,
acrescentando informações sobre ele, revelando seu envolvimento
em eventos já relatados, alinhavando trechos de episódios até então
desconhecidos, voltando no tempo e conduzindo o espectador na
retomada do percurso do personagem e, com ele, da constituição
de Cidade de Deus, marcada por fatos como os assassinatos no
motel e a morte de Marreco, esclarecidos por meio da recuperação
da composição específica de Zé Pequeno. Tudo, nesse instante,
se preenche de sentido. Este, entretanto, não se expressa em uma
sequência linear, mas por meio de idas e vindas entre elementos da
primeira, da segunda e da terceira fase do filme.
O peculiar olhar da câmera de Cidade de Deus, longe de
atuar documentalmente como “câmera-testemunha” (MARTIN,
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p. 33), deixa, claramente, as marcas de sua percepção sobre o
drama. Na primeira parte, o plano geral reduz “o homem a
uma silhueta minúscula [...] o reintegra no mundo, faz com
que as coisas o devorem, “objetiva-o” (MARTIN, p. 38). Esse
‘homem devorado’ será, na segunda parte, enquadrado por
meio de closes, que também introduzem a máquina fotográfica
na história e, com ela, a imagem parada. Na terceira parte, a
câmera está solta no interior dos muros que começaram a se
erguer anteriormente, e que provocaram o efeito extremo de
circunscrição da última etapa, de tal maneira que o cenário se
reduz a paredes e pessoas se movimentando em seu interior;
livremente, a câmera registra essa circulação limitada, esse vai-evem de passos em cubículos onde, obviamente, não cabem, por
um lado, planos gerais, e, por outro, closes e imagem parada, pois
são muitos rostos tensamente disputando pouquíssimo espaço.
Semelhante delimitação se estabelece externamente, e obriga
a câmera a operar apenas verticalmente, por meio da plongée,
que “tende, com efeito, a apequenar o indivíduo, a esmagá-lo
moralmente, rebaixando-o ao nível do chão, fazendo dele um
objeto preso a um determinismo insuperável, um joguete da
fatalidade” (MARTIN, p. 41). A essa verticalidade, entrecruzase um efeito de horizontalidade, quando a câmera acompanha
a circulação das pessoas nos corredores forjados pelos inúmeros
“puxadinhos”, (des)configuração de uma espacialidade que se
apresenta, então, como um denso labirinto. A essa irregularidade
espacial se associa uma circularidade temporal, criada no primeiro
movimento de retorno do filme, quando a câmera abandona sua
última sequência narrativa e percorre o tempo transcorrido,
localizando o início cronológico da formação do conjunto
habitacional Cidade de Deus. Nesse momento, o espectador é
guiado por meio de um travelling circular que leva Buscapé –
o narrador – a girar sobre seu próprio eixo, irrompendo – no
passado – na mesma posição do presente, criando um efeito não
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de deslocamento, mas de superposição, condensando espaços,
tempos e pessoas em uma única dimensão.
E esse determinante movimento de câmera é acompanhado
da manifestação ícone – “se correr o bicho pega, se ficar o bicho
come; e sempre foi assim, desde que eu era criança” (Cidade de Deus,
capítulo 2) – por meio da qual Cidade de Deus – a comunidade
– se apresenta como uma realidade permanente, que nunca se
modificou, não evoluiu, não avançou com o passar dos anos,
perpetuando-se igual, ainda que, paradoxalmente, em constante
e intensa atividade.
Montagem, câmera e linguagem verbal assim articuladas
ajustam a “sequência cronológica” natural, em favor da qual
convergem os recursos da linguagem visual, imprimindo sobre essa
naturalidade um ponto de vista circular que mantém o “eu carente”
entre a morte e a vida, entre “o tempo do não mais poder ser, que sob
o aspecto da sua expressão limite – de tempo de não poder ser nada
mais – nos dá a configuração modal passional da figura da morte”
e o “tempo do poder ser tudo, que nos dá a configuração modal
passional da figura da vida” (LOPES, 1990, p. 159-160).

SONS DA CIDADE
Se a expressão em Cidade de Deus, moldada sincreticamente
pelo olhar da câmera cinematográfica e pelos efeitos da montagem,
promove a superposição de imagens que pulsam entre a morte
– “não poder ser nada mais” – e a vida – “poder ser tudo” – ,
a associação entre a expressão e o conteúdo7 evidencia o devir
7 No âmbito dos postulados da Semiótica Francesa (greimasiana), o plano do
conteúdo é descrito por meio de um percurso que se estabelece a partir de três
níveis: nível discursivo, nível narrativo e nível fundamental. O nível fundamental
mantém toda a construção do percurso do sentido, sustentando-a em uma oposição
semântica ampla, geral, abstrata, como /vida/ vs /morte/, /cultura/ vs /natureza/,
/feminilidade/ vs /masculinidade/. Essa oposição é assumida por um sujeito
que, no nível narrativo, se constituirá em relação a um objeto, que são papeis
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alucinante que confunde os dois extremos, comprometendo o
equilíbrio de forças necessário à constituição do ser.
Guiados por essa perspectiva, cumpre-nos distinguir, a
começar pelo nível discursivo, a maneira como as categorias de
pessoa, de espaço e de tempo foram representadas. Considerando
que o filme conta a história da formação e do desenvolvimento de
Cidade de Deus, que se processa pela movimentação daqueles que
a habitam, destacamos, antes de outros aspectos, a espacialidade
e a actancialidade, que são figurativizadas em três momentos
específicos, de acordo com a análise desenvolvida, compondo
percursos figurativos que se expressam por relações entre o
monocromático e o colorido, as cores quentes e as cores frias, o
aberto e o fechado, o horizontal e o vertical, o quadriculado e o
labiríntico. Essas categorias visuais podem ser pensadas em um
sistema semissimbólico, sendo perfeitamente possível conceber,
por exemplo, o quente e o frio da expressão em inter-relação com
oposições semânticas como:
- a natureza – para o meio da qual “um monte de famílias”
foi mandada – e a cultura, com o ser humano e seus puxadinhos
preenchendo todos os vazios de Cidade de Deus;
- a vida – com o povoado aquecido pelo Sol – e a frieza da
morte azulada que se derrama sobre todos.
Mas importa-nos mais na presente análise atentarmos para
o retorno persistente a um estado inicial, que é expresso por
actanciais da narratividade, característica presente em todo texto (e não apenas
em narrações) que configura os estados dos sujeitos – em relação de conjunção
ou de disjunção com seus objetos-valor – e as transformações nessas relações
de junção. Finalmente, no nível discursivo, a enunciação se estabelece por meio
da estratégia persuasiva do sujeito da enunciação, que reveste a narratividade
com as marcas de pessoa, de tempo e de espaço. O plano do conteúdo assim
constituído associa-se ao plano da expressão, organizado a partir dos recursos
próprios da linguagem que o engendra. A significação do texto resulta, pois, da
dialética relação entre expressão e conteúdo, e este, ao manifestar-se por meio da
expressão amolda-se às suas possibilidades e às suas restrições.
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meio da retomada, na terceira parte, de características iniciais de
fundação do conjunto habitacional: o colorido da segunda fase
não se fixa, voltando ao monocromatismo da primeira; a abertura
para o exterior, também da segunda fase, igualmente não se
mantém. Visualmente, apenas a categoria eidética não estabelece
esse movimento: o quadriculado original ajusta-se ao formato
labiríntico, marcando o processo contínuo de aprisionamento que,
por sua vez, também está presente desde o início. Neste, entretanto,
é “o governo e os ricos” que delimitam o lugar a ser ocupado
por Cidade de Deus; daí em diante, os próprios moradores dão
continuidade ao processo, estreitando ainda mais seus limites, com
isso aniquilando qualquer movimento que tenha sido iniciado –
representado na segunda fase – em direção a uma individualização,
possível pela relação entre o eu e o outro, figurativizada pela
possibilidade de uma ligação entre a comunidade e o mar.
Considerando que a constituição do bairro constrói,
discursivamente, o percurso figurativo que ordena espaços e
pessoas, observamos a circularidade como particularidade dessas
duas categorias, o que equivale tematicamente à indistinção: se
não há diferença entre o começo e o fim, não há mudança de
estado. Narrativamente8, portanto, impõe-se sublinhar o papel da
performance9, pois, se não há transformação, logo todo o fazer, toda
a ação que é expressa em Cidade de Deus leva a nada, possibilidade
de organização do conteúdo coerente com o efeito expressivo da
8 Lembrando que se trata aqui do nível narrativo do percurso gerativo do sentido
e não da narração como tipologia textual.
9 O nível narrativo é composto por dois tipos de enunciados básicos: o enunciado
de estado e o enunciado de fazer. O primeiro configura a relação de junção
(conjunção ou disjunção) entre os papeis actanciais de sujeito e de objeto; o
segundo configura o percurso de transformação nessa relação, estabelecendose, pois, uma trajetória que marca a caracterização de um estado inicial e de
um estado final. Esse percurso é descrito por meio do programa narrativo, que
comporta quatro fases: manipulação (com seus objetos modais /querer/ e dever/),
competência (com seus objetos modais /saber/ e /poder/), performance (o /fazer/),
e sanção (julgamento sobre o fazer).
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circularidade que rompe com a “sequência cronológica”. Lançamos,
então, sobre a expressão um novo olhar, orientado, agora, não
pela câmera que filma, mas por aquela que captura o instante:
a câmera fotográfica do narrador, “agente ativo de registro da
realidade material e de criação da realidade” fotográfica descritiva,
parodiando Martin (2003, p. 30). E voltamos ao conteúdo,
questionando-nos sobre o papel de alguns programas narrativos:
- Cabeleira decide deixar Cidade de Deus junto com Berenice,
mas é morto pelos “samangos”;
- Mané Galinha quer afastar-se de Cidade de Deus, mas,
perseguido por Zé Pequeno, resolve se vingar e associa-se ao
traficante Sandro Cenoura, acreditando poder se manter nos
limites do seu desejo; torna-se o primeiro combatente do bando
na guerra contra Zé Pequeno, sendo assassinado por Oto, garoto
que viu seu pai ser assassinado por Mané Galinha em um assalto;
- Bené quer deixar Cidade de Deus junto de Angélica, mas é
assassinado, por engano, por Neguinho, que só não foi assassinado
anteriormente por Zé Pequeno por intervenção de Bené;
- Zé Pequeno constrói seu poder acreditando ser imbatível e
é assassinado por garotos que trabalhavam para ele, e que repetem
seu mesmo bordão – “quem disse que a boca é tua?” (Cidade de
Deus, capítulo 32) – despojando-o de tudo quanto acreditou ser
(d)ele.
Observando esses programas narrativos, evidencia-se a
aproximação entre eles no que tange ao ilusório sistema de
crenças que os rege: Cabeleira, Mané Galinha, Bené, Zé Pequeno
acreditam-se investidos das condições necessárias e suficientes
para alcançarem o que querem, e os quatro são confrontados por
uma conjuntura oposta, fazendo que seus programas narrativos
não saiam do âmbito da virtualidade; Cabeleira, Mané Galinha e
Bené acreditam poder deixar Cidade de Deus, e são assassinados
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dentro dela; Zé Pequeno acredita poder dominar Cidade de Deus,
e é assassinado por seus sucessores, crianças que contrastam com
a estrutura de poder que Zé Pequeno acreditava ter erguido. São
traços de aproximação entre esses programas que nos instigam a
questionar sobre o papel de sujeitos desses personagens, que são
levados a acreditar na viabilidade de realização de seu querer, em
programas drasticamente interrompidos, configurando-se uma
espécie de brincadeira de marionetes, em que bonecos parecem ter
vida, parecem decidir, mas que têm seus movimentos, na verdade,
manipulados por ‘mãos invisíveis’.
Focando níveis mais profundos de organização do conteúdo
textual, verifiquemos, por outro ângulo, as delimitações entre as
três partes de Cidade de Deus: a primeira termina com a morte
de Cabeleira, ao som de “Preciso me Encontrar”; a segunda, com
a morte de Bené, ao som do desespero de Zé Pequeno; a terceira,
com a morte de Zé Pequeno e a afirmação da continuidade pelos
garotos da “caixa baixa”, ao som de “O Caminho do Bem”. O
ponto de convergência entre essas três formações de sonoridade
é, novamente, a circularidade, em coerência com a caracterização
dos traços das demais linguagens. A letra da primeira e da
terceira canção soam como uma sarcástica ironia: (i) Cabeleira
– primeira parte – despojado de seu desejo de deixar Cidade de
Deus, imobilizado pela morte, e uma canção entoando um “deixeme ir, preciso andar, vou por aí a procurar...”!; (ii) um ciclo de
marginalidade seguramente mantido – terceira parte – e uma
canção entoando “o caminho do bem...”! Além dessa aproximação
gerada pela associação entre as letras e o instante da narrativa,
as canções têm em comum o traço da figuratividade10 que,
10 Luiz Tatit, importante semioticista brasileiro, propõe a seguinte tipologia
da canção brasileira, aqui muito brevemente descrita: canções passionais, que
denotam um estado de ausência do objeto de desejo; canções temáticas que, ao
contrário, expressam a aproximação do sujeito e seu objeto de desejo; canções
figurativas que, marcadas pela irrupção da fala, desestabilizam o equilíbrio que
se estabelece no âmbito do passional e do temático.
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sob certa perspectiva, pode ser apreendida como a negação da
passionalidade, que traduz as relações de disjunção entre sujeito e
objeto, e da tematização, que traduz as relações de conjunção entre
os dois papeis actanciais: é a conservação de uma circularidade da
expressão que reverbera uma narratividade voltada à negação do
papel de sujeito11, independentemente do poder de que se revestem
as figurativizações actanciais. Entre as duas figuratividades
musicais, a dor de Zé Pequeno, ápice de intensidade dramática do
filme, cala toda a musicalidade, permanecendo tão somente seu
grito, a ecoar pela terceira parte.
A composição da linguagem musical em Cidade de Deus,
portanto, evidencia a mesma sistemática já observada com relação
aos traços da linguagem visual: primeiro e terceiro momentos
equivalentes, e segundo momento como um ensaio frustrado de
subjetivação, frustração que funciona como a revelação de um
engano: a crença de que pode haver, em Cidade de Deus, um
sujeito que não seja ela própria, consagrada, então, como o grande
manipulador, dono do destino de todos, papel que só poderia ser
atribuído a um deus, e não a mortais perfeitamente substituíveis.

VOLTANDO AO COMEÇO: QUANDO FAZER NÃO É
REALIZAR
“O Caminho do Bem” é entoada exatamente quando que se
expressa a decisão de Buscapé de publicar a foto de Zé Pequeno
cravejado de balas. Havia uma alternativa diferente para o
personagem, que seria escolher para divulgação a foto-denúncia da
negociação da polícia com Zé Pequeno, ocorrida momentos antes
de seu assassinato. Entre a possibilidade de simplesmente conseguir
um trabalho (com o bandido morto), e de denunciar a polícia (viva),
Buscapé fica com a primeira opção que, além de não comprometê-lo,
ainda poderia lhe render um dinheirinho todo mês. Nesse contexto,
11 Só há sujeito em relação a objeto e vice-versa.
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“O Caminho do Bem” ecoa como uma espécie de sanção à decisão
de Buscapé, concebida no interior de um cenário socioeconômico
sem perspectiva de transformação, o que despe de sentido qualquer
glória que possa advir de uma denúncia.
Fundamenta-se, dessa maneira, a oposição entre o bem e o mal,
que trespassa o percurso gerativo do sentido de Cidade de Deus por
uma temática moral. Esta, por sua vez, tecida pela convenção, assume
as características dos contratos estabelecidos entre os participantes
de cada grupo social: desde que Cidade de Deus é considerada pelo
“governo e os ricos” a representação do mal, ou seja, daquilo que
não pode permanecer no âmbito dos acordos inerentes à parcela
privilegiada da sociedade, então Cidade de Deus deixa de pertencer
ao círculo dos bem-nascidos e, segregada, constitui uma outra
organização, com suas próprias regras.
É o que demonstra o percurso figurativo de Buscapé que, diante
das duas possibilidades, opta por aquela condizente com a particular
realidade de sua comunidade: “num filme americano o Buscapé
entregaria a polícia, sairia na imprensa e seria um vencedor ou um
herói.” Mas, em Cidade de Deus “ninguém quer ser herói, ninguém
quer sair na Caras, o cara quer só uma oportunidade de ter uma vida
decente.” (Fernando Meirelles, Cidade de Deus, making of ).
“Vida decente”... Vida apropriada... Vida expropriada...
O heroísmo em Cidade de Deus, afinal, resume-se a estratégias
de sobrevivência que, se inicialmente visavam, de algum modo,
ao bem comum, foram se individualizando, constrangidas pelas
injunções terríveis de violências de variadas naturezas. Frente a
semelhante conjuntura, em que as chances de escolha tornamse cada vez mais improváveis, ganha força a sobredeterminação
do ser pelo fazer, forjando-se sujeitos heterônomos a quem cabe
tão somente a estrita observância de restritas condições de ação,
ajustadas aos limites de um espaço precisamente fixado. Qualquer
indício de autonomia que evidencie traços de um querer-ser
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provoca imediata e drástica reação, garantindo-se, em conclusão,
o eficaz mecanismo de dominação pelo dever-fazer.
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Interação e aspectualização
na poesia digital

Regina Souza Gomes

INTRODUÇÃO
A poesia digital, ao mobilizar os recursos eletrônicos que
sincretizam linguagens e ao convocar a participação do leitor,
produz efeitos que são próprios da interação na internet.
Apesar de os poemas, como outros textos que circulam na
web, apresentarem diversas configurações, instaurando também
diferentes modos de interação, o que não nos permite generalizações,
pode-se dizer que a mediação pelo computador no universo virtual
pressupõe actantes interativos, que empregam uma gestualidade
própria para que haja a realização e encadeamento sintático dos
enunciados.
Treleani (2014), ao discutir sobre como um dispositivo dá
lugar a um certo tipo de regime de interação, chama a atenção para
o papel temático assumido pelo actante destinatário participante
de uma interação enunciativa mediada pelo computador,
comparativamente ao cinema:
O paradigma do computador, ao contrário, consiste numa
praxeologia: práticas, ações. Se no cinema o dispositivo nos põe na
condição de um espectador, que tem o controle do ver, mas não
do fazer, com o computador nós somos usuários: ativos ou mesmo
interativos, nós agimos e nós manipulamos os conteúdos que se
apresentam a nós. O papel que o dispositivo nos dá é o da ação:
nós agimos sobre os conteúdos, ao ponto de nós não podermos não
clicar um pouco em toda parte, cedendo a uma distração constante,
completamente em oposição ao tempo imposto pelo audiovisual,
tempo passivo pelo qual nos deixamos levar (TRELEANI, 2014,
p. 5-6; tradução nossa).
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Mesmo que, pela mediação do computador e da internet,
os poemas digitais apenas possam ser acessados por meio de um
único clique que faz iniciar um vídeo, por exemplo, e o papel de
espectador predomine, esse não deixa de ser o imaginário que
recobre o papel do usuário de internet, a partir do qual muitos
poemas se constroem.
Assim, além do ato de interpretação, e do envolvimento
sensível, a que sempre se engaja o destinatário dos textos poéticos,
há também uma ação pragmática prévia, gestual, inscrita no texto
como links e gatilhos, necessária para a realização do enunciado,
condição para que o fazer interpretativo tenha seu lugar.
Os valores da interatividade, do compartilhamento de ações
tomadas como coletivas, vão, portanto, sendo construídos por
meio da interação enunciativa e estão pressupostos pelo próprio
ato de produção e interpretação dos enunciados. Não se trata
aqui da necessária participação cognitiva, ativa, do leitor, em seu
fazer interpretativo, de qualquer enunciado, nem de seu papel
coadjuvante na produção do sentido dos textos, já reconhecidos
no próprio conceito de sujeito da enunciação, mas de uma
ação somática, de um lado, e de uma crença em um papel de
protagonismo e mesmo de autoria na produção do enunciado, de
outro.
Da parte do enunciador, actorializado como o autor do
texto poético, o emprego de várias linguagens de manifestação
também põe em questão a unidade do ator da enunciação, no
seu desdobramento em vários papéis actanciais, concretizados
discursivamente por meio dos papéis temáticos assumidos, relativos
às várias linguagens de manifestação, muitas vezes identificados
em créditos informados no final do poema.
Esses problemas, aqui introduzidos, nos ocuparão nesse
capítulo. Observaremos, portanto, a questão da interação
enunciativa nos poemas digitais, abordando principalmente
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dois fenômenos e seus efeitos: (a) os diversos papéis actanciais e
temáticos projetados pelo enunciador na produção do enunciador;
(b) a ilusão de intervenção do leitor na criação do enunciado,
confundindo o fazer interpretativo e o fazer produtivo do
enunciado.
Além disso, demonstraremos a importância do sincretismo de
linguagens nas produções poéticas digitais e sua interferência nos
fenômenos acima enumerados.
Para tratar desses problemas, tomaremos como base teórica
a semiótica de linha francesa, particularmente os estudos sobre
modalização e aspectualização actancial, que explicaremos adiante.

A POESIA DIGITAL
A poesia de que trataremos é a produzida por meio dos
recursos que os meios eletrônicos disponibilizam, dotadas de
melodia, imagem, elaboração da expressão verbal gráfica e sonora,
animação. São poemas que mobilizam uma variedade de linguagens
de manifestação, produzindo um sincretismo de linguagens.
O texto sincrético deve ser visto como um todo de significação,
constituído por uma estratégia enunciativa, global, que reúne
numa só unidade formal um conjunto diverso de substâncias
da expressão, relativas às várias linguagens de manifestação do
texto (FLOCH, s.d, p. 217-219). Floch assevera que, nos textos
sincréticos, há apenas “um só e único enunciador, mesmo que se
actorialize bem diversamente” (FLOCH, s. d., p. 218).
É preciso também acentuar que, mesmo sincretizados numa
unidade de significação, nem sempre esses elementos apresentam
uma harmonização das propriedades singulares de cada linguagem,
mas muitas vezes o sentido se dá como resultado da conjugação de
desarmonias, de contrastes, o que não impede que o produto seja
integrado e coerente.
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As poesias digitais, ao explorar a materialidade expressiva
não só das palavras (em seu aspecto sonoro e gráfico), e sua
distribuição topológica, como nos poemas impressos, mas também
do audiovisual (melodias, imagens pictóricas ou fotográficas,
animação, etc.) vêm intensificar e concretizar o que era percebido
como um efeito de sentido no texto não-virtual (efeitos de
movimento, de profundidade, entre outros) (GOMES, 2012;
2013).
Esse efeito de iconização, ou de “irradiação icônica” sobre
os signos linguísticos, próprios dos textos digitais animados, foi
destacado por Saemmer, sendo um “poderoso fator de imersão” no
seu conteúdo (2012, s.n.). Segundo a autora, ao analisar quatro
poemas digitais,
Numa combinação que proponho chamar “cinegrama” (ciné como
cinético), a irradiação icônica é levada ao extremo, de sorte que
se crie, potencialmente, um simulacro de referente (SAEMMER,
2012, s.n.; tradução nossa).

Essa iconização não se dá apenas em termos de enunciado,
mas também em termos de interação enunciativa, já que concretiza
não só o modo de produção do poema como um processo, mas
também a prática de seleção de elementos pelo leitor, o que forma
um percurso isotópico de leitura, além da contingência e da
imprevisibilidade que envolvem a atividade de interpretação.
Os poemas digitais podem, portanto, apresentar
procedimentos próprios, que os distinguem dos poemas impressos,
mas não deixam de acentuar os recursos e conceitos já empregados
no impresso. De todo modo, aproximam-se de modo mais radical
das outras artes plásticas e da música, como diz Pignatari (1987,
p. 9), de modo a chegar a causar uma indecidibilidade quanto
à classificação do gênero do texto - Poema? Canção? Desenho?
Convocam uma intervenção direta e somática do leitor, além de
uma intensificação sensorial, ao sincretizar linguagens.
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Assim, a convocação de uma ação pragmática do leitor,
responsável por tornar realizados os enunciados a partir da
escolha de certas trajetórias, ao clicar num link e não noutro, e a
concretização de certos encadeamentos isotópicos e não de outros
intensificam e sublinham o que caracteriza a ação de interpretar do
leitor. Da mesma forma, a organização topológica e a exploração
expressiva do verbal gráfico e das imagens animadas também
iconizam o texto artístico como processo, intensificando os efeitos
de sentido produzidos pelo emprego dos recursos expressivos.
Para tornar possível essa interatividade e essa intensidade
da interação dinâmica entre enunciador e enunciatário, a forma
de organização modal desses textos tem a particularidade de
apresentar pontos de desdobramento, com a inscrição de links
e gatilhos para enunciados possíveis, mas não necessariamente
realizáveis, implicando escolhas.
As modalidades, para a semiótica, podem ser compreendidas
como precondições para a realização das ações narrativas. São
enunciados que sobredeterminam outros, modificando seu estatuto
e o modo de existência das ações e, consequentemente, dos sujeitos.
As modalidades básicas são o dever e o querer (modalidades
virtualizantes, as motivações para a realização da ação), o saber e
o poder (modalidades atualizantes, competencializadoras) e o crer
(potencializante).
No caso das poesias digitais, o enunciador doa um poder fazer
(clicar, arrastar, decidir e escolher um ponto de desdobramento do
enunciado e acioná-lo) e mesmo um não poder não fazer, para que
tenha acesso ao poema (sem clicar sobre algum ponto do texto,
ele não “acontece”). Ao agir, o enunciatário faz ser o poema, em
algumas de suas configurações possíveis, para então realizar o fazer
que o define – interpretar. O grau de intervenção no poema é
variável, assim como a possibilidade de o destinatário alcançar
todas as formas combinatórias possíveis abertas no enunciado.
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Assim, o sincretismo, a interatividade, a rede de possibilidades
sintagmáticas inscritas no enunciado, a dinamicidade e a abertura são
características desse tipo de poesia e essas propriedades, mesmo não
sendo exclusivas do digital, já que envolvem a natureza artística do
objeto, encontram-se acentuadas e iconizadas nos poemas eletrônicos.

ASPECTUALIZAÇÃO ACTANCIAL E INTERAÇÃO
A aspectualização actancial pode explicar o modo de
interação entre enunciador e enunciatário nos poemas
digitais. Para a Semiótica1, a aspectualização diferencia-se das
categorias enunciativas por estas serem topológicas e referiremse à enunciação (o tempo, o espaço e a pessoa da enunciação),
enquanto aquela toma-as como processo, a partir da inscrição de
um observador, que instaura um ponto de vista.
Para melhor compreender a aspectualização, é preciso
levar em conta alguns elementos fundamentais: (a) a tomada
dos eventos e categorias como processos; (b) a pressuposição
de intercorrência de limites, fronteiras, intervalos, ou seja, de
divisões e segmentações; (c) a inscrição de um observador.
O processo, as durações, as trajetórias e transformações
são fundamentais para a aspectualidade dos discursos, sendo
independentes do referencial da enunciação. As divisões e
segmentações são pressupostos à continuidade do processo
e fazem ver as ações em suas fases ou em sua totalidade,
constituindo o trânsito entre os limiares ou a ultrapassagem
de limites, a reversibilidade ou irreversibilidade de processos.
A inscrição de um observador, ao estabelecer um ponto de
vista a partir da qual um evento é tomado, também inclui um
julgamento, que considera um ponto do processo como inicial
1 Para a Semiótica, a aspectualização é um procedimento discursivo que não só
afeta o tempo, mas também diz respeito às outras categorias enunciativas – o
espaço e a pessoa.
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ou final, acabado ou em curso, antecipado ou atrasado, uma
transformação realizada ou não terminada, etc., segundo uma
expectativa prévia. A telicidade ou atelicidade de uma ação
também é fundamental para esse julgamento e para a apreensão
aspectual dos fenômenos.
Após essa breve conceituação geral sobre a aspectualização,
nós nos deteremos na aspectualização actancial, que melhor
explica as formas de constituição do enunciador e enunciatário
das poesias digitais, sua interação e os valores que compartilham.
A aspectualização actancial já foi tratada do ponto de vista
da graduação e intensidade na análise dos comportamentos,
tomando-os como excessivos, insuficientes ou justos (FIORIN,
1989; DISCINI, 2006; BARROS, 2006). Pode ser abordada
também em relação ao processo de transformação do sujeito, a
facilidade ou dificuldade para a realização das ações ou conjunção
com os valores, maturidade ou desajeitamento para o fazer
(GREIMAS; COURTÉS, 1986, p. 19-24).
Mas, para essa análise, considerar a aspectualização actancial
no que concerne ao componente quantitativo (relação unidade
e multiplicidade) e ao componente polêmico, relativo à tensão
entre unidade e dispersão, como proposto por Fontanille (1991,
p. 127-143), parece o caminho mais frutífero.
Fontanille afirma que pensar o processo muito dificilmente
não envolve uma dimensão quantitativa: “de fato, parece
que se é obrigado a pôr, ao mesmo tempo, a pluralização
da transformação (em etapas, em sequência, em fases, em
identidades transitórias...) e a homogeneização do resultado
da pluralização” (FONTANILLE, 1991, p. 128; tradução
nossa). A busca de síntese do contínuo e do descontínuo e sua
modulação é, portanto, para o autor, um dos traços específicos
da aspectualização.
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A aspectualização repousa, então, ao mesmo tempo sobre um
componente quantitativo e sobre um componente polêmico; o
componente quantitativo é dotado de uma sintaxe descontínua
e dialética; o componente polêmico é dotado de uma sintaxe
contínua, tensiva, resultando das variações de equilíbrio entre
as forças dispersivas e coesivas. Obtém-se, graças à combinação
dessas duas dimensões, um modelo que conjuga o contínuo e o
descontínuo (FONTANILLE, 1991, p. 139; tradução nossa).

A debreagem e a embreagem são, para o autor, os processos
resultantes dessa combinação: o primeiro pluraliza, o segundo
homogeneíza, no que diz respeito à quantificação; em relação ao
conflito de forças, um dispersa, o outro reúne, totaliza (forças
dispersivas e coesivas, respectivamente).
A poesia digital apresenta caráter heterogêneo, considerandose os vários papéis temáticos que caracterizam os fazeres das diversas
linguagens (declamar, desenhar, tocar, etc.) e pela participação
cognitiva e pragmática do leitor, em seu fazer interpretativo,
escolhendo rumos, colaborando para fazer ser o enunciado
realizado, dado a interpretar. Mas também homogeneíza essa
multiplicidade na sincretização do texto e na unidade da autoria.
Aspectualiza, então, os atores da enunciação, criando o efeito de
multiplicidade, de coletividade, em tensão com as forças coesivas
que dão identidade e unidade aos textos, tornando-os “dizíveis”,
dotados de sentido. A análise de alguns poemas, na próxima seção,
ajudará a compreender melhor esses processos.

O QUANTITATIVO E O POLÊMICO: TENSÃO ENTRE
A DIVISÃO E A UNIDADE
Como dissemos, a poesia digital, por seu caráter sincrético,
reúne várias linguagens de manifestação, fazendo com que o
enunciador, ao projetar-se, assuma diversos papéis temáticos,
correspondentes aos diversos fazeres próprios da produção do
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texto sincrético. Escrever, executar instrumento musical, declamar,
cantar, desenhar, são algumas das ações assumidas pelo enunciador,
todas elas submetidas a uma “força coesiva”, de modo a construir o
todo de sentido global do texto.
Em alguns textos, os elementos expressivos estão em harmonia
e os valores aspectuais, procedimentos expressivos e conteúdos são
reiterativos.
O poema “Ouro”2, de Eucanaã Ferraz, ilustra isso. A melodia do
instrumento musical lenta, que já se inicia ao selecionar o poema no
site, coaduna com o aparecimento gradativo das palavras, que formam
os versos, ao movimento de arrastar o sinalizador sobre o enunciado.
As letras das palavras são pretas, sob o fundo cinza escuro, e mal se
pode discriminar as palavras que surgem. Ao se completarem os
versos, uma voz aguda entoa uma canção que se sobrepõe ao som do
instrumento. As palavras escritas tomam uma coloração amarelo ouro,
como se se “acendessem”, se iluminassem. A seguir, sem que qualquer
ação do enunciatário possa alterar o movimento, verticalmente, da
esquerda para a direita, as palavras dos versos passam a ter novamente
a coloração preta e desaparecem da tela.
As oposições entre os valores semânticos da escuridão, da
sombra, e os da luz (acender) estão tanto nos temas e figuras
do plano do conteúdo quanto nas cores das letras e fundo no
plano da expressão do verbal escrito. A continuidade reiterativa
da frase musical de fundo é cortada pela intensidade da voz
aguda, concomitantemente à iluminação repentina das palavras
em amarelo. As intensidades e extensidades, descontinuidades e
continuidades convergem, desse modo, no plano da expressão
verbal gráfico (de natureza cromática, especialmente) e melódica
(a voz mais aguda sobrepondo-se ao instrumento musical).
2 O poema pode ser acessado on-line no site da revista eletrônica Errática por
meio do endereço eletrônico: <http://www.erratica.com.br/opus/43/index.html>.
Acesso em 14/11/2015.
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O saber (identificar os nomes, reconhecer os rostos e a hora
certa), que se aproxima do sentir e do perceber, superando as
forças antagonistas (o escuro, a sombra), e o poder (acender os
nomes e os rostos) competencializam o sujeito para a conjunção.
E as modalidades compatíveis abrem espaço para a paixão eufórica
da alegria.
A simetria na distribuição topológica dos versos também
merece atenção: o poema, constituído de duas estrofes de três
versos, inicia e termina com o verso de três sílabas métricas e
apenas uma palavra.
Os papéis actanciais desempenhados pelo enunciador,
correspondentes às diversas linguagens de expressão (execução
instrumental, o canto, a escrita) convergem e se harmonizam num
processo dinâmico de construção da unidade actancial enunciativa.
Se, em alguns poemas, a convergência e a reiteração de
procedimentos discursivos, aspectuais e semânticos são a tônica,
em outros, as “forças divergentes”, que promovem efeitos de
multiplicidade, polifonia e desarmonia, são as que estão presentes.
O vídeo-poema-canção “Se não se”, de Arnaldo Antunes, é um
exemplo. Publicado inicialmente na obra Nome (projeto composto
de livro e CD), na década de 90, foi vinculado posteriormente no
site do artista3 e no Youtube. A heterogeneidade e multiplicidade
já se mostra nas diversas formas de apresentação do poema e de se
ter acesso a ele, além de transitar na fronteira de diversos gêneros
(poesia, vídeo, canção...).
No vídeo, o texto verbal tem uma versão cantada e não coincide
com a manifestação verbal no plano visual gráfico. Apesar de ambas
as manifestações ocorrerem em andamento veloz, a primeira é
menos rápida que a segunda. No verbal gráfico com animação, há
3 Em 2014, esse poema estava disponível no site do autor: <http://www.
arnaldoantunes.com.br/new/>, não mais sendo possível acessá-lo neste momento.
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conjuntos com letras que se alternam em velocidade vertiginosa,
até que algumas delas se fixam por um tempo, formando palavras,
fragmentos dos versos cantados. Essas letras estão distribuídas
sobre fotos de coleções de mesmos objetos (botões, chaveiros, anéis,
palitos, óculos, selos, livros, etc.) e alimentos (cereais, frutas, balas,
etc.) com formas e cores diferentes, espalhados desordenadamente.
As fotos se alternam no decorrer da execução do vídeo.
Desse modo, o que se ouve na canção dificilmente coincide
com o que se lê no verbal escrito, já que o ritmo e a intensidade
do andamento são diferentes. Em relação ao conteúdo dos versos,
na conjugação da modalidade verbal oral e escrita, muitas vezes
observam-se oposições (ao se ouvir ganha, lê-se perde, por exemplo).
Num regime concessivo, as estratégias expressivas visuais,
melódicas e verbais são heterogêneas e divergentes, causando efeito
de diversidade e de polifonia, mesmo que haja sempre uma base
comum do ponto de vista semântico e expressivo (recorrências
de figuras no visual e no verbal oral e escrito, aceleração intensa,
mistura, etc.).
No plano do conteúdo, três processos sintáticos se destacam –
a condição, a indeterminação do sujeito e a negação, condensados
no título da poesia (“Se não se”).
A falta, manifestada verbalmente pelo procedimento de
negação dos lexemas ganhar, achar e segurar é apresentada como
condição tanto para a disjunção (se perde) quanto para a busca da
conjunção (se pede, procura, se prende), modulando a intensidade
até chegar à retenção. Concretiza, portanto, uma narrativa em
processo, que tanto pode desencadear uma disjunção quanto a
busca incerta orientada à conjunção.
A conjunção e a disjunção são mostradas, do ponto de vista
modal, como possibilidades condicionadas pela falta. Do ponto
de vista actancial, a indeterminação do sujeito expressa um fato de
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alcance geral (atua sobre toda e qualquer pessoa), o que é também
indicado pelo emprego do presente do indicativo. A incerteza que
acerca a condição e a possibilidade versus a abrangência certa e
totalizante dos actantes e de suas ações alternantes (de perda e de
busca) também instaura a tensão polêmica que constitui o poema.
A concessão está presente na expressão e no conteúdo visual –
os elementos que compõem o quadro são ao mesmo tempo iguais
e diferentes –, percebidos como os mesmos objetos, apresentam
nuances eidéticos e cromáticos que os distinguem, ressaltando
a tensão entre o coletivo – em que o indivíduo se perde – e a
identidade, a unicidade.
Os poemas, em que atuam ora mais as forças coesivas ora
mais as forças divergentes, nos termos de Fontanille (1991, p.
127-143), de todo modo, por seu caráter sincrético e interativo,
trabalham com a tensão entre a multiplicidade, a heterogeneidade,
a diversidade, a unidade, a homogeneidade, a coesão, constituindo
efeitos de harmonização ou de desconcerto. É importante frisar
que, em todos os casos, independentemente dos efeitos criados, o
texto sincrético nunca deixa de ser um todo de sentido; sem essa
unidade, seria incompreensível.

A PARTICIPAÇÃO DO LEITOR
A convocação à ação do leitor é outra constante nos poemas
digitais, criando o efeito de produção coletiva, de participação,
na constituição do texto. Os modos e graus de intervenção do
destinatário são diversos e exigem diferentes tipos de ações
pragmáticas e cognitivas. O poema pode apenas exigir um clique
ou um arrastar do mouse para que os enunciados se realizem e se
encadeiem e o poema então passe a ter existência, como acontece
nos poemas analisados na seção anterior, “Ouro”, de Eucanaã
Ferraz, e “Se não se”, de Arnaldo Antunes.
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Pode também fazer necessárias uma decisão e uma seleção de
rumos a tomar por parte do destinatário, de modo que haja um
encadeamento sintático concretizado, entre outras possibilidades
atualizadas num enunciado matriz. O leitor precisar identificar os
nós ou os pontos no enunciado que acionam o desdobramento de
outros enunciados, construindo percursos isotópicos, reinventando
a unidade de sentido construído. Esse é o caso do poema “Amor
de Clarice”4, de Rui Torres, em que vários fragmentos de um
conto de Clarice Lispector aparecem distribuídos na tela, em
lento movimento pendular, a serem selecionados para o desenrolar
do poema. As instruções que antecedem o início do poema
propriamente dito dizem:
O poema está dividido em duas séries de 26 partes cada. O leitor
pode clicar e arrastar as palavras para ouvir textos.
Em cada filme existe um menu de navegação que lhe permite
escolher navegar de um modo linear ou aleatório.
Para regressar ao Menu Principal, onde pode mudar de série,
escolha o ícone
Para seguir para o próximo filme da mesma série, escolha o ícone
Para ver o filme anterior dentro da mesma série, escolha o ícone
Para navegar de modo aleatório escolha o ícone

Como se pode observar, o ciberleitor possui várias alternativas
para navegar no texto, podendo produzir encadeamentos diferentes
a cada vez. Nesse caso, dificilmente poderá alcançar a totalidade
de possibilidades de encadeamentos de enunciados, colocando em
questão o fechamento do texto.
Há ainda um outro grau de participação e imersão do
leitor no texto: por sua ação, pode “movimentar-se” no espaço
4 TORRES, Rui. “Amor de Clarice”. Disponível em: <http://telepoesis.net/
amorclarice/>. Acesso em 14.nov.2015.
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3D do enunciado. Esse movimento no ambiente virtual, em
“Poemas no meio do caminho”, também de Rui Torres, faz
surgir verbos na tela ao avançar na trajetória linear, da esquerda
para a direita. Em “Palavrador”, de Chico Marinho, o leitor,
por meio de um actante do enunciado, um avatar, “uma espécie
de animal voador”5, pode percorrer também o espaço de um
labirinto em certas direções, fazendo com que “rebanhos” de
poemas possam ser vistos e lidos, em meio a ultrapassagem
de obstáculos, semelhantemente ao que acontece num jogo
de videogame. Nesses casos, ocorre um sincretismo de papéis
actanciais e uma quebra de níveis enunciativos, criando efeito
de imersão do leitor no enunciado.
A interatividade, em diferentes graus, pressupõe a confiança
do enunciador no enunciatário, do qual depende para que o
enunciado se desenvolva e se realize. Sem que o enunciatário aja, o
poema não inicia, não toma forma, não se desenvolve, não existe.
Como já dissemos, não basta que o leitor participe da produção
do sentido por meio da ação cognitiva de interpretar, o texto prevê
uma ação pragmática, uma intervenção para fazer o enunciado
tomar corpo e mesmo uma decisão, uma escolha, concretizando
encadeamentos isotópicos.
Nem sempre a ação de navegar no texto permite alcançar a
totalidade do enunciado. Em alguns poemas, o texto se completa,
é dotado de um caráter télico, tem fechamento. Em outros, a
atelicidade caracteriza o modo de ser do poema. É possível ter
acesso a algumas possíveis trajetórias, mas o seu sentido é produzido
baseado nas propriedades do poder ser, na sua abertura, não na
abrangência do total de enunciados possíveis.
5 Expressão que aparece no site collection.eliterature.org, em que há uma
apresentação do poema “Palavrador”, antes do início de um vídeo que simula
a experiência com o texto, que não está disponível na versão original. O poema
foi apresentado numa exposição em Diamantina, em festival promovido pela
UFMG, em 2006.
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A interatividade é, então, o modo de interação estabelecido
entre enunciador e enunciatário, o que cria o efeito de que o
leitor é o protagonista na produção do enunciado. Além dos
papéis próprios que assume em qualquer texto - como uma
imagem presumida, atuando nas escolhas do enunciador, ou
como sujeito do fazer interpretativo, que contribui para fazer ser
o sentido do texto - o leitor, com suas escolhas, faz concretizar
certos enunciados, certo encadeamento sintagmático, e
parece compartilhar com o autor a produção do enunciado.
Mas, mesmo que sua intervenção seja fundamental, o leitor
pode apenas tornar manifestados os enunciados previamente
instalados como possíveis, realizando encadeamentos previstos
pelo enunciador. Treleani chega a considerar que o leitor não
passa de um operador:
Somos sujeitos da manipulação, mas, afinal, como usuários, não
fazemos mais que atualizar uma potencialidade decidida por
outro, assumindo um papel puramente operacional: o sujeito
torna-se então operador. Numa inversão de papéis tradicionais, o
dispositivo faz de nós o instrumento de uma operação semiótica
decidida antecipadamente, ao invés de sermos o instrumento de
nossa suposta capacidade manipulatória (TRELEANI, 2014, p. 7;
tradução nossa).

O leitor, enfim, promove apenas uma transformação modal,
alterando o modo de existência dos enunciados. Torna realizados
os enunciados que estavam atualizados, inscritos no enunciado
inicial como links, como gatilhos, como elementos realizáveis.
Esses links e nós desdobráveis podem ser descobertos meio
aleatoriamente, quando não há marcas próprias e perceptíveis,
mas existem como gatilhos já esperados pelo ciberleitor,
competente, dotado de um saber fazer, ou seja, navegar por
textos digitais. Há poemas, no entanto, em que esses pontos de
desdobramento são bem evidentes por suas qualidades eidéticas,
cromáticas ou cinéticas mais chamativas, e acabam por orientar
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o fazer dos destinatários, levando-os a seguir certa trajetória, em
determinada ordem.
Tudo ocorre de modo que, sendo manipulados ou estimulados
sensivelmente para envolver-se no texto pelo destinador,
compartilhando seus valores e os sentidos construídos (ou mesmo
construindo-os em conjunto), os destinatários creiam ocupar o
papel de manipuladores, invertendo os papéis enunciativos.

CONCLUSÕES
Os procedimentos de sincretização e de convocação à ação
do enunciatário, frequentes nas poesias digitais, são fundamentais
para a instauração de uma aspectualização actancial baseada no
componente quantitativo e nas tensões e forças que ora dispersam
e multiplicam, ora reúnem e unificam.
Sendo muito variáveis, esses poemas não deixam de empregar
diversas linguagens de manifestação e apresentam diferentes
modos de sincretização, algumas vezes acentuando a convergência
de procedimentos, outras vezes intensificando as divergências e os
contrastes expressivos e semânticos. A implicação e a concessão
(ZILBERBERG, 2006, p. 81-84; 203-205; 218-219) são os
procedimentos para construir a unidade de sentido, sem que a
diversidade (de linguagens, de papéis actanciais enunciativos) se
apague totalmente, o que caracteriza o sincretismo.
A variabilidade e a multiplicidade também estão presentes nos
graus de interatividade e de convocação pelo poeta à participação do
leitor. Ao delegar para o enunciatário um fazer necessário para que
o texto se concretize, o enunciador simula dividir e compartilhar
a responsabilidade por seu dizer, confiante no engajamento do
leitor. Esse caráter do poema pode, em muitos casos, colocar em
questão o fechamento do texto, criando efeitos de inacabamento,
de continuidade indefinida. A totalidade que se oferece à leitura
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é, não raras vezes, provisória e contingente. Essas qualidades
aspectuais e modais dos poemas, abertos a diversas soluções
combinatórias em expansão, escolhidas pelo leitor, participam da
construção do sentido do texto e precisam ser levadas em conta no
fazer interpretativo.
Esses procedimentos, como vimos nas análises, produzem
efeitos de dinamicidade, de compartilhamento, de coletividade,
de participação e de interatividade. E trazem para a poesia digital
simulacros dos modos de ser e interagir que vão se tornando
frequentes nas trocas enunciativas nos meios eletrônicos.
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Narrativas em redes:
um estudo da prática de assistir à

TV

Naiá Sadi Câmara
João Carlos Massarolo

INTRODUÇÃO
A passagem da Web 1.0 para a Web 2.0, marcada pelo uso dos
computadores móveis, pela emergência da computação ubíqua,
pervasiva, permeante, disseminada e senciente (LEMOS, 2004,
p.1), provocou um processo de migração cada vez mais significativo
das práticas sociais contemporâneas para o universo digital no qual
os sujeitos estão imersos numa vida (trans)midiática (DEUZE,
2010; MASSAROLO, 2015), isto é, “a vida é vivida na mídia, e
não com ela” (DEUZE; SPEERS; BLANK, 2010, p. 140).
Essa migração determina mudanças nas práticas sociais,
que passam a se organizar como práticas (trans) midiáticas,
configuradas “em decorrência da midiatização do consumo
simbólico” (MARLET; MASSAROLO, 2015, p. 223), que
modifica as relações culturais, sociais e as práticas comunicativas.
Esse novo contexto é concebido por Jenkins (2009) como
organizado pelo paradigma da convergência midiática e cultural
no qual as estratégias de produção, distribuição e circulação dos
conteúdos estabelecem-se pela lógica das narrativas transmídia,
entendida como a arte de desdobrar conteúdos em múltiplas
camadas, que circulam em redes pelas plataformas sociais, pela
televisão, pelo cinema, pelos dispositivos móveis, caracterizando o
processo de transmidiação.
A transmidiação modifica o consumo das mídias promovendo
processos de democratização da comunicação e dando mais espaço
- 71 -

Coleção Mestrado em Linguística
e voz aos sujeitos. Como nos mostram Jenkins, Green e Ford, essa
realidade processa uma transformação de uma “cultura moldada
pela lógica da transmissão aberta em outra, voltada a promover
maior participação popular” (2012, p. 20), uma cultura da conexão
em rede.
Segundo Lemos (2004, p. 225), essas novas práticas de
conexão em rede configuram a cultura contemporânea como
uma cultura da mobilidade na qual as sociedades estão imersas
em processos de “territorializações e desterritorializações sucessivas
de práticas nômades e tribais, tanto em termos de subjetividades
como de deslocamentos e afinidades de reconfiguração dos espaços
urbanos e de constituição de uma sociologia da mobilidade”.
Esses fenômenos, por caracterizarem de um lado uma
democratização da comunicação e, de outro, uma desestabilização
do controle dos grandes conglomerados de mídia, determinam
que estes, os conglomerados, movimentem-se em direção ao
desenvolvimento de ações que visem a práticas de aproximação,
intersecção e até mesmo de fusão entre as mídias tradicionais e
as novas mídias, na luta entre elas para manter, como afirma Jost
(2011), a hegemonia nesse universo.
A fim de podermos compreender de que maneira as mídias
se relacionam com esses espaços comunicacionais de conexões
e compartilhamentos constantes de conteúdos e de sujeitos e,
considerando que no Brasil, segundo o livro Pesquisa brasileira
de mídia 2015 (BRASIL 2014), a televisão ainda ocupa lugar de
destaque entre as mídias de massa, propomos analisar de que forma
a televisão relaciona-se com a internet por meio da identificação
e caracterização das práticas de transmidiação realizadas entre a
Rede Globo de televisão e os seus portais de entretenimento na
internet, com base na identificação das estratégias de interações
manifestadas nos cursos de ações1 propostos para as produções
1 Adaptado de Fontanille (2014).
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narrativas seriadas dessa emissora ao enunciatário espectador/
internauta2 no ambiente digital da internet.
Entendemos com Fontanille (2012) e Latour (2012) que os
regimes de interação organizam-se como sistemas de crenças que
direcionam nossas expectativas de leitura, uma vez que cada prática
de mediação e interação deixa “rastros”, “memórias”, instruções
de interações convertidas em padrões e gêneros estéticos que são
atualizadas em cada nova situação de interação com novos objetos
(FONTANILLE, 2012). Cada prática de interação deixa uma rede
de conexões que pode ser reconstruída a partir da sua inscrição nos
objetos suportes.
Nesse contexto perguntamos: que semelhanças e ou diferenças
se estabelecem entre a prática de assistir à TV pela TV e a prática
de assistir à TV pela internet? Haveria uma congruência entre os
regimes de crenças das duas mídias? Que diferenças haveria entre
as estratégias de interação propostas pela TV e as propostas pelo
portal?
Investigamos os cursos de ações estabelecidos pela TV Globo,
do ponto de vista da relação de integração entre as práticas e os
objetos suporte – televisão e internet, a partir do modelo teórico
metodológico dos níveis de pertinência de análise da expressão
(signo, textos, objetos, práticas, estratégias e formas de vida)
apresentadado por Fontanille (2005; 2008; 2012; 2014) como
níveis que contemplam o modo como os fenômenos culturais
apresentam-se no campo de presença dos sujeitos.

DESLOCAMENTOS ESPAÇOTEMPORAIS: TRÂNSITO
DE FORMAS E DE CONTEÚDOS.
O conceito de transmídia vem sendo estudado desde que
Jenkins (2009) o trouxe para as pesquisas da área da Comunicação,
2 Adotaremos neste artigo o termo enunciatário espectador para ambas as mídias.
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para caracterizar os processos e as práticas de distribuição por
diferentes mídias de universos narrativos expandidos que permitem
a imersão e a interferência do usuário na construção e circulação
desses universos.
Consideramos, neste trabalho, com Massarolo et al (2013;
2015) e Câmara (2013; 2014), a prática transmídia como uma
prática comunicativa dialógica, híbrida, multimodal e sincrética,
realizada por meio de redes discursivas polifônicas e efêmeras,
que estabelecem vínculos temporários entre os sujeitos que se
movimentam continuadamente, produzindo conteúdos diversos
tais como as narrativas transmídia configuradas por processos de
traduções intersemióticas e intergenéricas de narrativas matrizes.
Produtos de arquienunciações, essas práticas recebem pela
interação com outras práticas e seus elementos, uma forma de
função predicativa (cena predicativa) e um sentido, e comportam
diferentes processos, “[...], atos de enunciação que implicam
papeis actanciais, desempenhados, entre outros, pelo próprio texto
ou pela imagem, por seu suporte, por elementos do seu ambiente,
pelo transeunte, usuário ou observador, tudo o que forma a cena
típica de uma prática” (FONTANILLE, 2005, p. 199).
Como práticas comunicativas, sua eficiência resulta de uma
dimensão interpretativa e da integração entre estratégias que
determinam sua organização aspectual, rítmica e os tipos de
agenciamentos sintagmáticos de seus cursos de ações, que ocorrem
de acordo com as isotopias modais e passionais dominantes.
Nas palavras de Fontanille, essas estratégias são responsáveis por
“gerenciar as conjunturas e intersecções entre as práticas: “os
encadeamentos canônicos ou idiossincráticos, sobreposições e
ajustamentos em tempo real, concorrências e alianças estratégicas
concomitantes ou paralelas” (FONTANILLE, 2008, p. 22).
Nessa perspectiva, as práticas transmídia se submetem
às coerções de práticas concorrentes, a uma programação
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externa cuja valência extensiva é determinada pelo tamanho do
segmento, sua complexidade, duração, número de bifurcações e
de alternativas consideradas (FONTANILLE, 2008, p. 52). Elas
se constroem por ajustamentos progressivos que variam entre o
impacto e a ênfase entre as variações de intensidade da abertura
e da liberdade, e as variações entre fechamento e controle,
ajustamentos responsáveis pela estabilidade e ou instabilidade no
tempo e no espaço, pela interatividade e pela relação modal do
poder, saber, querer e dever.
Nas relações entre mídias diferentes, esses ajustamentos
ocorrem sob duas tensões: retrospectiva (início da sequência,
memória da origem) e prospectiva (promessas abertas, novos
regimes de crenças, expectativas de leituras), relação essa que
permite aos interlocutores interagirem com novas e diferentes
mídias nas práticas de transmidiação, já que, por mais que seja
uma nova prática, como, por exemplo, assistir a uma novela
pela internet, ela sempre parte do “dado”, da memória, de uma
tensão retrospectiva entre sistemas de crenças que são atualizados
na nova situação de interação com o novo objeto – internet, e
consequentemente com a nova prática de assistir a tal novela.
Como nos mostra o semioticista (2005, p. 38), quando
analisamos a complexidade morfológica dos objetos suporte
integrada à dimensão das práticas, devemos também compreender
o entorno que confere “eficácia enunciativa e pragmática”, ou
seja, considerar a situação semiótica como “uma configuração
heterogênea que recupera todos os elementos necessários à
produção e à interpretação da significação de uma interação
social” (FONTANILLE, 2005, p. 39); e também considerar a
dimensão (aspecto, ritmo, entre outros) das práticas, uma vez que
essas estruturas espaçotemporais configuram as interações entre os
participantes de uma prática assim como também determinam os
tipos de ajustamentos entre elas (FONTANILLE, 2008, p. 27).
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Consideramos com Lemos (2013, p. 5) e Latour os espaços
tridimensionais e as propriedades temporais das práticas comunicativas
da internet como espaços-redes de associações sensíveis e inteligíveis
entre sujeitos e objetos, entre os próprios espaços, entre os objetossuporte (transmidiação), que se estruturam com interdependências
sintagmáticas, semânticas e de expressão baseadas em semelhanças,
contiguidades e ou diferenças, e engajadas em cursos de ações.
Para Castells (2003, p. 469), “as redes constituem a nova
morfologia social das nossas sociedades, e a difusão da lógica das
redes modifica substancialmente a operação e as consequências dos
processos de produção, experiência, poder e cultura [...]”.
Nessa concepção, os ciberespaços devem ser apreendidos pelas
suas dinâmicas móveis e associativas, uma vez que são espaços
configurados por “atravessamentos de fluxos” e por agenciamentos
históricos, culturais que criam novas regiões, novas territorializações
ao reforçarem sentidos de lugar e controle informacional.
Acreditamos que podemos compreender a prática transmídia
da TV Globo por meio da análise dos cursos de ação, dos rastros
(FONTANILLE, 2014; LATOUR, 2012) estabelecidos pela
emissora para as estratégias de interação de suas narrativas seriadas
televisivas disponibilizadas nas suas plataformas e portais na Internet,
a partir da identificação das modalidades de entrada das emissões
das narrativas seriadas, partindo do pressuposto de que a ordem de
entrada e as dominantes de evocação afetam as práticas de interação
do enunciatário telespectador, uma vez que essas modalidades,
consideradas como sequências genéricas3, (FONTANILLE, 2005)
carregam as dimensões a partir das quais se processam as manipulações
cognitivas e ou passionais, por sua vez determinantes dos modos de
apreensão e interação da prática de assistir à TV.
3 Segundo Fontanille (2005, p. 123), “[...] chama-se de sequência genérica (lato
sensu) o conjunto da sequência que precede o início de uma emissão propriamente
dita, isto é, o primeiro plano da cena ou da filmagem em condições de excelência
do desenvolvimento da emissão”.
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Entendemos, de acordo com Fontanille (2005), as modalidades
de entrada como as estruturas que estabelecem o início das emissões
de um conteúdo audiovisual, organizadas como sequências genéricas
que se repetem, como o primeiro plano da cena ou da filmagem, ou
seja, a sequência inicial que determina os modos de entrada tanto das
emissões de uma emissora de televisão como também dos diversos
espaços digitais da internet.

A CONVERGÊNCIA: DA TV PARA A INTERNET
A fragmentação da audiência, as possibilidades de acesso
ao conteúdo televisivo em diferentes plataformas, entre outras
modificações, fizeram com que a TV, conforme nos mostra Scolari
(2009), empreendesse uma “luta para manter sua posição central na
ecologia dos meios, adaptando seu discurso aos novos consumidores
e práticas sociais, transformando-se em uma “hipertelevisão”
(SCOLARI, 2009, p.12).
Para Evans (2011), as mudanças pelas quais a televisão vem
passando, tanto do ponto de vista da indústria televisiva quanto do
cotidiano dos telespectadores, tornam-se mais significativas após
o advento da internet e dos telefones móveis. A autora considera
a internet como “um local chave” para o engajamento com meios
audiovisuais de todos os tipos, e a evolução dos telefones móveis
como responsável pelo aumento das possibilidades de mediação e
interação entre diferentes mídias e seus usuários. A autora aponta
também que as tecnologias digitais permitiram que a TV abrisse uma
quantidade expressiva de canais, de usuários e de conteúdos.
A pesquisadora afirma que essas transformações caracterizam
a TV transmídia e que investigar a televisão a partir do conceito
de transmidiação implica refletir sobre vários aspectos, tais como
o próprio significado da televisão, sobre como as mudanças no
ecossistema midiático afetam os modos de produção, mediação,
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interação e engajamento dessa mídia com as novas plataformas
(EVANS, 2011, p. 6).
Para Massarolo et al (2013, p. 273), nesse contexto, a TV
transmídia, que se caracteriza como uma central de conteúdos
distribuídos por diferentes plataformas e que conecta os usuários
às redes sociais, por meio de diferentes telas e dispositivos móveis,
fortaleceu-se como espaço social, ganhou mobilidade e estabeleceu
o que Murray (2003, p.236) antecipou como o “casamento entre o
aparelho de televisão e o computador”. Dessa perspectiva, a televisão
transmídia desloca a experiência televisiva do eixo físico (aparelho de
tv) para as redes, disseminando o consumo de conteúdo audiovisual
em múltiplas janelas, compreendidas como plataformas de vídeo sob
demanda (VOD - video on demand).
Em nossas pesquisas, entendemos as duas mídias (TV e
internet) como entidades semióticas tridimensionais que mantêm
entre si relações que oscilam entre triagem e mistura; proximidade
e distanciamento de suas morfologias, funcionalidades e formas
exteriores, graças à convergência, possibilitada pela base transversal
da Internet, entre a televisão, a informática e as telecomunicações.
As oscilações a que nos referimos são organizadas por ajustamentos
sintagmáticos que permitem ao enunciatário ora identificar cada
uma das mídias, ora confundi-las.
Segundo Morante e Hernández (2012), essa relação entre a
mídia televisiva e a Internet ocorre por etapas, que neste artigo
denominamos4:
(1) da separação: quando as emissoras de televisão fecham-se
hermeticamente à Internet;
(2) da contiguidade: quando as emissoras disponibilizam seus
conteúdos pela Web;
4 Classificação baseada no modelo da sintaxe da mestiçagem proposto por
Zilberberg (2004).
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(3) da mescla: fase em que a televisão começa a produzir
também conteúdos específicos para a Internet, como é o caso das
webséries;
(4) da fusão: fase de convergência entre TV e Internet.
Essa intersecção determina novas práticas de assistir à TV
já que reconfigura as estratégias de serialização das produções,
permite e incentiva a prática de reassistência-mobilidade (assistir
à TV pelos mobiles), e a libertação da grade de programação (o
conteúdo fica disponível em arquivos que podem ser acessados
quando e como o telespectador quiser).

OS PORTAIS/ PLATAFORMAS
A fim de identificarmos os espaços que a TV Globo ocupa
na internet, iniciamos nossas pesquisas a partir da procura da
palavra-chave “TV Globo” no site de busca Google e encontramos
os seguintes resultados:
Figura 1

Fonte: Google5
5 Disponível em: <https://www.google.com.br/search?q=rede+globo&oq=rede
+globo&aqs=chrome.0.0j69i60j69i65l3j0.3284j0j4&sourceid=chrome&es_
sm=122&ie=UTF-8>. Acesso em: 10.out.2015.
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Como nossas pesquisas organizam-se em torno da identificação
das estratégias e práticas de transmidia realizadas pela Globo para
as narrativas seriadas de ficção, eliminamos o “G1” (portal de
notícias) e acrescentamos aos endereços apresentados na busca
do google, o “GSHOW” por ser um portal de entretenimento da
emissora e o “GLOBO.COM”.

OS CURSOS DE AÇÕES
A tabela 1 apresenta o desafio das plataformas da “Globo.
com” que consiste em fazer com que os diferentes conteúdos
disponibilizados pelos sites, páginas e aplicativos dialoguem entre
si, criando o contexto para que os mundos de histórias sejam
elementos facilitadores dos movimentos migratórios das audiências
por entre diferentes mídias.
No mês de março de 2000, as Organizações Globo lançam o
portal globo.com, para hospedar o conteúdo institucional da Rede
Globo de Televisão e de suas associadas e, em 2006, a produção
ficcional seriada da emissora passa a ser organizada em páginas
com um menu básico e links para capítulos, personagens, notícias,
vídeos, fotos, bastidores, entre outros. A tabela abaixo ilustra a
cronologia de implantação dos portais e plataformas:
TABELA 1 – REDE GLOBO NA INTERNET – LINHA DO TEMPO

2000
2006

2007
2008
2014

- Portal Globo.com
- Produtos ficcionais ganham página própria
- Portal G1- hospeda o conteúdo jornalístico
das Organizações Globo
- Cargo de produtor de conteúdo transmídia
- DGE (Diretoria Geral de Entretenimento) implantação de ações transmídia
- Site GShow - hospeda o conteúdo ficcional
das Organizações Globo
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2015

- Globo Play - serviço de streaming de vídeo
sob demanda

Fonte: Os autores.

OS CURSOS DE AÇÕES: OS AJUSTAMENTOS ESPAÇOTEMPORAIS
Definimos os portais/plataformas como espaços de interfaces,
que se organizam como suportes de textos que modalizam e restringem
o sistema de inscrição de todo o conteúdo; e como ator da situação
semiótica, participante de uma prática social – a prática de assistir a
conteúdos, podendo exercer o papel de legitimação temática e espacial
dos actantes da cena predicativa (FONTANILLE, 2005, p. 57). Os
conteúdos manifestam-se com uma diagramação fixa, que caracteriza
a estabilidade no sistema de inscrição: mesma diagramação, cor, logos
e com as telas dos programas simulando a tela da televisão, em todos
os portais e plataforma analisados, variando apenas no tamanho da
tela, como pode ser observado nos exemplos a seguir.
As constantes mudanças dos conteúdos publicados nos portais e
plataformas da emissora determinam, de um lado, uma instabilidade
temporal, como por exemplo, as publicações “ao vivo” ou
concomitantes à exibição na televisão; e, de outro, uma estabilidade,
uma vez que as modificações das narrativas seriadas seguem uma certa
regularidade, como por exemplo, na disponibilização dos capítulos das
novelas após sua emissão pela TV (mesmos horários de publicação).

MODALIDADES DE ENTRADA
A natureza do sistema de inscrição dos conteúdos na internet
determina, neste recorte de análise, as modalidades de entrada em
dois planos6:
6 É importante salientar que, embora os portais apresentem propostas de entrada
obrigatórias, tais como o login, os espaços da internet, de modo geral, permitem
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1º PLANO: geral de todos os endereços consultados
1./redeglobo.globo.com/:
Figura 2

Fonte: Portal Globo7

O portal apresenta-se com duas barras horizontais separadas
pelo logo e no formato de menus de endereços:
- Na barra superior os endereços que direcionam o enunciatárioespectador para as outras plataformas da emissora com a seguinte
ordem de entrada:/ globo.com/ ; /G1/; /globoesporte/; /gshow/;
/famosos & etc./; /vídeos/, e no canto direito da mesma barra as
entradas: /assine já /; /central/; /email/; /entrar/ (para assinantes).
- Na barra inferior o conteúdo do portal: /programação/; /
programas/; /filmes/; /globoplay/; /conversa.globo/; /notícias/; /
vem aí/; /institucional/; /loja/.
2. /globo.com/:
Somente uma barra logo abaixo do logo com o mesmo menu
ao enunciatário escolher seu curso de ação.
7 Disponível em: <http://redeglobo.globo.com/>. Acesso em: 10.out.2015.
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de endereços /redeglobo.com/, que indicam os outros espaços da
emissora, apenas com o acréscimo da entrada /tecnologia/.
Figura 3

Fonte: Portal Globo8

3. /gshow.com/:
Mesmo menu dos anteriores.
Figura 4

Fonte: Portal Globo9
8 Disponível em: <http://www.globo.com/>. Acesso em: 10.out.2015.
9 Disponível em: <http://gshow.globo.com/>. Acesso em: 11.out.2015.
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4. /globo.tv/:
No início de nossas pesquisas havia o portal Globo TV que
foi substituído pela plataforma globosatplay, a única que não
apresenta a mesma ordem de entrada dos anteriores e, portanto,
não remete aos outros espaços da emissora.
Figura 5

Fonte: Portal Globo10

2º PLANO: específico de cada portal
1. /redeglobo.globo.com/:
-Menu colocado logo abaixo da logo com os seguintes
conteúdos: /programação/; /programas/; /filmes/; /globoplay/;
/conversa.globo/; /notícias/, /institucional/; /loja/; /sua tv local/.
-Das narrativas: as novelas e séries são introduzidas sempre
por meio da sequência [tela do programa + introdução11] que se
apresentam num primeiro plano da plataforma, em uma mesma
tela em movimento, contendo chamadas de várias narrativas e
também em telas menores dispostas nos cantos do portal.
10 Disponível em: <http://globoplay.globo.com/v/4673421/>. Acesso em: 11.out.2015.
11 Conforme Fontanille (2005, p. 126), “A introdução é uma variante do sumário
no decorrer da qual o conteúdo da emissão é evocado”.
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Figura 6

Fonte: Portal Globo12

2. /globo.com/:
Entradas pelos conteúdos predominantemente jornalísticos,
sendo que as narrativas seriadas são apresentadas, logo no início
da página, do lado direito por uma pequena tela indicando Globo:
[tela do programa + introdução].
3. /gshow.com/:
Menu apresentado ao lado esquerdo na barra, logo abaixo, ou
nas telas dos programas: [tela do programa + introdução].
4. /globosatplay.com/:
Menu em forma de barra dividido em canais on demand e
canais ao vivo, ou direto numa grande tela grande que apresenta
alguns dos programas em exibição.
Obs: Os portais e plataformas, além de apresentarem as
produções televisivas na íntegra (para assinantes), também
12 Disponível em: <http://redeglobo.globo.com/>. Acesso em: 12.out.2015.
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complementam seus conteúdos por meio dos seguintes espaços: /
chamadas/, /making of/, /conversa com a globo/, /curiosidades da
vida pessoal dos artistas/, /site do programa vídeoshow/ (programa
televisivo metalinguístico sobre a programação da emissora):
Ex.: /conversa.globo/: “Arte da abertura de Velho Chico
para baixar”; /chamadas/: “próximos filmes”.
Figura 7

Fonte: Portal Globo13

OS ARRANJOS TEMPORAIS
Todos os portais priorizam os capítulos/episódios do “dia”, os
mais recentes, (o /gshow/, por exemplo, os em exibição no mesmo
dia com a chamada “de hoje” e de “ontem”), e, portanto, seus
conteúdos modificam-se a todo tempo14. Também disponibilizam
espaços para busca de arquivos mais antigos, inclusive de produções
já finalizadas, permitindo a possibilidade de reassistência,
conforme se observa na figura abaixo cuja postagem é de 02-072015, acessada em 29-11-2015, e apresenta dados da novela “O
Rebu”, exibida em 2014.
13 Disponível em: <http://redeglobo.globo.com/>. Acesso em: 12.out.2015.
14 Não acompanhamos esse processo de troca de arquivos, por isso não podemos
precisar o tempo dessas modificações.
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Figura 8

Fonte: Portal Globo15

A relação temporal com o que foi transmitido pela TV ocorre
também no âmbito da publicidade. Por exemplo, no capítulo do
dia 02/11/15, da novela “Paraisópolis”, as personagens fizeram
merchandising de um creme hidratante “Bepantol”, e no /Gshow/,
de um banner do produto na sequência do término do capítulo.
Ainda com relação à temporalidade, nos portais /globoplay/ e /
Gshow/, as telas dos programas ficam em movimento, apresentando
as diferentes narrativas seriadas em cartaz em curtos espaços temporais.

As dinâmicas introdutórias: o engajamento perceptivo
Como ressalta Bertrand (2003, p. 155), o papel da figuratividade
na construção das isotopias do discurso, e, portanto, das formas
de adesão do enunciatário é determinante: “[...]. Uma imagem do
mundo se delineia, instalando tempo, espaço, objetos, valores”.
As dinâmicas figurativas das sequências genéricas que apresentam
as narrativas seriadas em de todos os portais e plataformas remetem
diretamente às [telas-título16] inseridas nas [telas dos programas],
15 Disponível em: <http://ego.globo.com/programas/o-rebu.html>. Acesso em:
12.out.2015.
16 “A tela-título apresenta a denominação da emissão e pode ocupar a sequência
genérica inteira ou limitar-se a um único plano (FONTANILLE, 2005, p. 125).
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sempre dando a ideia do “ao vivo”, do “assista agora”, colocando o
enunciatário espectador direto na emissão, com uma chamada verbal
e uma imagem da cena, o que promove uma conexão isotópica
(figurativa e temática) e uma aspectualização incoativa (assista agora)
e durativa, na forma de uma apreensão da continuidade das emissões
dos capítulos/episódios: (a continuidade do episódio é apresentada
por cenas - 1 de 10; 2 de 10 e assim sucessivamente), como se observa
na disponibilização do episódio do dia 18/03/2016 do seriado “Pé
na cova”: chamada verbal: “ASSISTA AGORA: Ruço recebe mala
misteriosa do primo do Dr. Zoltan”.
Figura 9

Fonte: Portal: /gshow.globo.com/17

Essas dinâmicas figurativas estão relacionadas aos efeitos
de estabilização e desestabilização e organizam-se numa relação
simbólica entre identificação e conceitualização (FONTANILLE,
2005, p. 155) na qual a identificação é determinada pelo
reconhecimento do plano de expressão: verbal pelas [telas –
17
Disponível
em:
<http://gshow.globo.com/series/pe-na-cova/2016/
episodio/2016/03/17/eles-matam-coelhos-nao-matam.html#video-4892157>.
Acesso em: 13.abr.2015.
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título] (“Pé na cova”) e do audiovisual (primeiro plano da cena);
e a conceitualização pela reconstrução do plano de conteúdo,
nos casos analisados pelas [telas dos programas] + [introdução]
chamadas e frase resumo da cena: Cena 2 de 10: “Darlene planeja
abrir a mala de Jair”).
Essas orientações das modalidades de entrada também se
estabelecem como dinâmicas de revelação (FONTANILLE,
2005, p. 156), uma vez que produzem ao mesmo tempo “uma
identificação clara (são trechos das cenas com foco nos personagens)
e, como exemplificamos, uma conceitualização interpretável no
plano verbal com as frases resumo do capítulo/episódio.

DIMENSÃO PLÁSTICA
Todos os portais analisados possuem um trabalho estético
bem elaborado, sóbrio, que utiliza o estilo de “flat design”18 na sua
dimensão plástica, com os espaços configurados de forma simples,
de fácil identificação e navegação19, com destaque para os textos
sincréticos, multimodais, com predomínio de textos audiovisuais
manifestados no que denominamos de [telas dos programas] que
remetem às estratégias de ajustamento entre as práticas de assistir
à TV pela TV e assistir à TV pela internet.
Como pudemos observar nos prints apresentados como
exemplos, os portais e plataformas, do ponto de vista plástico,
caracterizam-se de forma muito semelhante entre si: mudam-se
as diagramações (disponibilizações dos conteúdos) e os aspectos
cromáticos: fundos brancos no /Redeglobo.com/ e no /Globo.
com/, laranja no /Gshow/, nuances de cinza no /Globo.tv/, azul
no /Globosatplay/.
18 Essa tendência do web design é a pura simplicidade dos elementos, da
clareza do layout . Disponível em <http://www.des1gnon.com/2013/06/a-novatendencia-do-flat-design-o-que-por-que/>. Acesso em 23.nov.2015.
19 Com exceção do /redeglobo.com/ que se apresenta com uma diagramação que
se assemelha à do jornal impresso (colunas, disposição dos textos na página).
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De modo geral, exceto o /Redeglobo.com/, os espaços
analisados, como objetos suporte de inscrição, configuram os
produtos audiovisuais nos mesmos moldes da sua apresentação
na TV: telas em movimento, com chamadas para os capítulos e
episódios. Nesse aspecto, o que muda é a forma mosaica em que
são apresentados, muitas vezes junto a vários outros produtos da
emissora. Esse formato de mosaico existe também nos comandos
da televisão, no entanto são opcionais, ou seja, não se constituem
como uma modalidade de entrada com a qual os enunciatários
espectadores convivem obrigatoriamente.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A hiperexposição (trans)midiática na qual os sujeitos
contemporâneos estão imersos é caracterizada por Massarolo
(2015) como uma vida trans(midiática) na qual
A midiatização de tudo é estabelecida como premissa pela crescente
invisibilidade da mídia, que por sua vez a torna indissociável da vida
cotidiana (e todos os seus aspectos). No momento em que a mídia se
torna invisível, nosso senso de identidade e mesmo nossa experiência
da própria realidade se tornam irreversivelmente modificados, no
sentido de que toda a nossa identidade não é centrada e racional,
mas subvertida e dispersada através do espaço social (DEUZE;
SPEERS; BLANK apud MASSAROLO, 2015, p.13).

Esse pressuposto evidencia o fato de que o universo da cultura
em rede organiza-se no tempo e no espaço (trans)midiático de
redes convergentes, hipersemiotizadas, invisíveis e onipresentes.
A semelhança das interfaces de todos os portais e plataformas
analisados, a dimensão plástica simplificada e repetitiva, a
organização topocronológica pela regularidade e circularidade;
as semelhanças entre as modalidades de entrada (telas, cenas,
chamadas, etc.) podem revelar essa invisibilidade inclusive das
plataformas, como considera Massarolo (2015). De todo modo,
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essa premissa exige uma pesquisa específica que não foi nosso
objetivo neste trabalho.
Com relação às estratégias de transmidiação das narrativas
seriadas, verificamos que o gerenciamento da intersecção entre as
duas mídias organiza-se por meio de ajustamentos sintagmáticos
dos cursos de ações que se manifestam por ajustamentos modais
– de um saber poder assistir de modo muito semelhante entre as
duas práticas (TV e internet), já que, pelo que observamos, depois
de o enunciatário-espectador entrar nos portais, seu acesso às
produções narrativas seriadas possibilita-lhe uma interação que
se estabelece por encadeamentos canônicos de sobreposições e
ajustamentos com a prática de assistir à TV [posicionar-se frente ao
objeto suporte - ligar - seleção da narrativa (menus, modalidades
de entradas) - assistência - interatividade].
As diferenças que se destacaram nas análises foram relacionadas
aos ajustamentos temporais dos cursos de ações (reassistência,
quebra da obrigatoriedade) e dos regimes de interação que a
internet possibilita.
Do ponto de vista da prática de assistir à TV os ajustamentos
entre as duas mídias, nos quais as características da prática de
assistir à TV pela TV se sobressaem, revelam uma estratégia de
estabelecimento do estatuto veridictórico e também sinalizam que
a lógica pela qual a indústria de mídia Globo opera e pela qual,
portanto, os enunciatários/consumidores processam o conteúdo
recebido, fundamenta-se no esforço da mídia televisiva em se
manter no universo de convergência midiática da internet.
Identificamos como cena predicativa dos portais e plataformas
analisados o ambiente digital da internet e suas interfaces, e
dessa perspectiva, os primeiros cursos de ações da relação de
transmidiação entre a TV e a Internet, podem ser considerados
como cursos de ações abertos, nessa primeira etapa (acesso à
internet), e que modalizam os enunciatários telespectadores por
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ajustamentos modais do querer saber, pela liberdade de escolhas
dos cursos a seguir. No entanto, quando se chega aos portais e
plataformas da emissora, essa liberdade de cursos de ações restringese pela delimitação das bifurcações dos cursos, sobretudo, como
observamos pela organização sintagmática das modalidades de
entrada que remetem de forma circular apenas aos espaços da
emissora, num processo de autorreferência, de fechamento e
controle, indicando que os ajustamentos modais organizam-se pelo
dever saber. Vale destacar também que os espaços para as práticas
de interatividade são restritos ao site “conversa.globo.com”, o que
reforça o predomínio da voz da emissora.
Com relação aos ajustamentos temporais, a mudança do modelo
de exibição broadcasting, do controle de exibição por dias e horários
pré-estabelecidos e normalmente fixos das narrativas seriadas para
o modelo streaming altera a disponibilização do conteúdo de forma
particionada20, isto é,21 divididos por capítulos, episódios e ou cenas,
que ora são publicados à medida que são exibidos na TV, ora ao
vivo, ora antecipadamente, ora posterior à exibição na TV, em alguns
casos, a narrativa fechada). Esse modo de distribuição permite ao
telespectador se libertar da imposição da grade de programação, já
que pode definir os cursos de ações definindo espaço e tempo da
prática de assistir às narrativas, bem como determina uma mudança
na definição da serialização, pois, mesmo que os capítulos, episódios
e ou cenas sejam disponibilizados seguindo sua emissão diária na
TV, eles permanecem nos portais, o que possibilita que sejam vistos
todos de uma só vez. Essa característica promove novos regimes
de interação, sobretudo no que tange, por exemplo, aos ganchos
narrativos de tensão que mantêm a continuidade da trama.
O lançamento do Globoplay pode ser considerado como
uma evolução das plataformas de vídeos da emissora, como um
20 Vale ressaltar que com o Globoplay, poderá haver a distribuição de uma
narrativa completa, com todos os capítulos e episódios, tal como no Netflix.
21 Exceto no globoplay.
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fortalecimento da TV transmídia e, conforme o diretor-geral da
Globo, Carlos Henrique Schroder , uma necessidade de atualização
da TV frente às modificações pelas quais passam as sociedades
e, portanto, os telespectadores. Acreditamos que o lançamento
dessa plataforma, sobretudo por se assemelhar às já consagradas
plataformas YouTube e Netflix, sinaliza uma estratégia de fusão da
televisão com a internet.
De todo modo, o trânsito das narrativas televisivas pelas redes
digitais da internet expande e amplia a experiência de assistir à TV,
permitindo mobilidade e também adesão de novas audiências ao
mesmo tempo que, ao se posicionar no ecossistema da internet, a
mídia televisiva se fortalece e posiciona suas práticas de interação
com narrativas seriadas de ficção como um paradigma inicial para
práticas realizadas no universo da convergência midiática e da
cultura ligada em rede.
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Linguagem como performance:
discursos que também ferem

Glenda Cristina Valim de Melo
Luciana Lins Rocha
No nível discursivo, certas vidas não são de modo algum consideradas
vidas, elas não podem ser humanizadas; elas não se encaixam
em enquadre dominante nenhum para a humanidade, e sua
desumanização acontece primeiro nesse nível. Esse nível então suscita
uma violência física que em certo sentido entrega a mensagem de
desumanização já operante na cultura.
JUDITH BUTLER

INTRODUÇÃO
Discursos e ações como instâncias apartadas. Essa visão muito
presente no senso comum muitas vezes obnubla a função principal
da linguagem de nos permitir agir no mundo com ela. O ponto
levantado por Butler na epígrafe acima nos chama a atenção de
maneira contundente para a relação inexorável entre linguagem e
ação social. Segundo ela, a deslegitimação de certas vidas é iniciada
na linguagem, desenhando uma trajetória de violência simbólica e
física naturalizada por discursos que desumanizam certos grupos.
Graças à sociedade midiática do discurso em que vivemos,
a reflexividade sobre as potencialidades da linguagem tem sido
colocada em evidência. As redes sociais têm papel importante
nesse processo, pois discursos múltiplos e não raro conflitantes nos
são, diariamente, apresentados na velocidade de um clique. Esses
discursos chamam a atenção para o caráter normativo de algumas
narrativas sobre a vida social, dando voz a narrativas alternativas
que muitas vezes apontam para o caráter ficcional de tais narrativas
regulatórias.
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Não se pode negar que os discursos que circulam atuam
no mundo social de maneiras diversas, mostrando-nos como é
mitigadora do potencial da linguagem a visão de que ela está
desvinculada das ações. A título de ilustração, uma campanha
publicitária misógina pode ser retirada de circulação em
decorrência da atuação de discursos feministas em redes
sociais. Observamos, nesse caso, como linguagem e ação estão
estreitamente relacionadas.
Neste artigo, pretendemos discutir a visão de linguagem
como performance, uma perspectiva que coloca no centro a
ideia de que agimos no mundo com nossos discursos mesmo
quando imaginamos apenas descrever algo. Procurando também
ilustrar a relação inexorável entre discurso e ação, lançaremos
mão de discursos que circulam em redes sociais e que tornam
mais visível essa relação, como é o caso de uma propaganda de
cervejas, lançada no Carnaval de 2015, que tinha como slogan a
frase “Esqueci o não em casa”. Em redes sociais, grupos ativistas,
mulheres e homens indignados com uma certa apologia ao estupro
complementaram o cartaz com a frase “E trouxe o nunca”.
Ao nos empreendermos pelas definições de linguagem como
performance, o conceito de linguagem performativa de J.L.
Austin pode ser considerado basilar na discussão que pretendemos
desenvolver, sendo importante indicar que sua visão tripartida
inicial dos atos de fala foi abandonada antes do término de sua
obra, algo que nem sempre é lembrado se considerarmos apenas
os desdobramentos de Searle do trabalho de seu mestre. A
releitura de Derrida sobre tais atos de fala também nos auxilia na
compreensão de como os atos de fala podem ser são naturalizados
pela repetição. Além disso, teórico(a)s pós-estruturalistas como
Butler e Foucault se dedicam a aprofundar a discussão acerca
do potencial dos discursos. Ainda que pouco relacionada à
teorização queer comumente associada a esses autores, a ideia
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de linguagem performativa parece estar intimamente ligada ao
trabalho de ambos, que nos oferecem um caminho importante
no entendimento dos modos de naturalização de certas
compreensões sobre a vida social e de como podemos agir com
nossos discursos na tentativa de produzir um mundo onde vidas
humanas não sejam hierarquizadas, como veremos a seguir.

LINGUAGEM COMO PERFORMANCE
Austin (1990) pode não ter sido o primeiro teórico a se ocupar
do que a linguagem faz no mundo, porém foi o primeiro afiliado aos
estudos da linguagem a suscitar reflexões de impacto considerável
no ocidente para a visão performativa da linguagem (OTTONI,
2002). O autor desenvolve uma discussão sobre como usamos
as palavras para agir no mundo, abalando consideravelmente a
ideia modernista de linguagem como intermediário epistêmico.
Para ele, entender que a linguagem relata, descreve o “real” é uma
“falácia descritiva” (AUSTIN, 1990, p. 23), pois a linguagem
não só descreve, ela traz à existência aquilo sobre o que fala.
Segundo a proposta inicial de Austin, quando nossos
enunciados fazem coisas não podemos avaliá-los em termos
de valor de verdade, ou seja, não são falsos ou verdadeiros em
relação a um mundo “real”. Tais enunciados, por ele chamados
performativos, são considerados em relação a suas condições de
felicidade, ou seja, à sua eficácia em termos de ação no mundo.
Um dos exemplos é o batismo: ao realizá-lo o sacerdote não
descreve apenas um fato, ele realiza uma ação. Entretanto, caso o
batismo seja feito por alguém não autorizado, ou pelo sacerdote
errado, por exemplo, o ato é considerado nulo, não eficaz – mas
não sem efeitos.
Ao buscar estabelecer a estrutura dos atos de fala
performativos, no entanto, Austin abandona a distinção entre
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atos constatativos e performativos, voltando-se para o estudo do
ato de fala de maneira geral. Se estabelecer tal distinção é estéril,
é mais produtivo voltar-se para as circunstâncias de produção dos
enunciados. A partir desse ponto, o estudioso passa a considerar
o ato de fala em três níveis, cada um enfocando determinada
função: ato locucionário, que envolve as funções semântica e
referencial da linguagem; ato ilocucionário, relacionado ao tipo
de ação que o(a) falante procura realizar – um aviso, um pedido,
uma promessa; e finalmente o ato perlocucionário, que engloba
os efeitos dos dois níveis anteriores. Embora o autor tenha
apontado que usar a linguagem equivale sempre a agir no mundo,
numa perspectiva que prioriza o caráter social e não estrutural
da linguagem, seus investimentos maiores no estudo do nível
ilocucionário suscitaram críticas à sua filosofia da linguagem. No
entanto, muitas dessas críticas decorrem dos modos diversos pelos
quais a filosofia austiniana foi reapropriada, em especial pela teoria
dos atos de fala de Searle (1969), que descartou toda a discussão
filosófica e produziu uma visão formalista muito diferente da
preocupação empirista de seu mestre (RAJAGOPALAN, 1996;
OTTONI, 2002; PENNYCOOK, 2007).
Austin colaborou para a compreensão de linguagem numa
perspectiva externalista, continuando um caminho já trilhado
por autores(as) anteriores a ele; compreendendo que linguagem
e mundo estão imbricados, o que consideramos “real” não é
apenas descrito pela linguagem, a “realidade” é um modo de
falar sobre ela (MARCONDES, 1990). Se o ser não é, mas
pode ser dito de muitas maneiras (BARBOSA FILHO, 1973),
não interessa buscar uma realidade extradiscursiva sobre a qual
teremos acesso por “meio” da linguagem. Essa ideia de linguagem
como mediadora ainda encontra lugar de destaque em muitas
teorias, tal como a Análise Crítica do Discurso1, apesar de, num
1 Fairclough (1991), um dos autores mais influentes da ACD, defende a
existência de um nível de realidade (superestrutura) independente das práticas
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horizonte socioconstrucionista mais radical, nem a dor ou as
emoções serem consideradas estados pré-linguísticos (LUTZ E
ABU-LUGHOD, 1990; FREIRE COSTA, 2001; BUTLER,
2009; REZENDE E COELHO, 2010). Elas só existem porque
falamos sobre elas, e essa forma de apresentar o ser-dizer atribui
papel especial à linguagem, que deixa de ser apenas ferramenta
para mediação entre supostos níveis ontológicos profundos e o
nosso conhecimento sobre eles.
Uma instigante releitura do trabalho seminal de Austin é a
de Butler (1997), ao tomar a injúria como ponto de partida para
problematizar a tríade constitutiva dos atos de fala. Segundo ela,
ao mostrar o ato de fala com potencial tripartido, Austin parece
sugerir que há: 1- uma intenção antes do uso da palavra, ou seja,
o sujeito seria anterior ao ato de fala; 2- um nível instrumental
das palavras; e 3- um resultado do uso da palavra, que seria
diferente da palavra em si. Para Butler, o performativo austiniano
apresenta as palavras como instrumentos para a realização de
ações, quando, na verdade, as palavras são a própria ação.
A compreensão disseminada, inclusive no senso comum, de
que a palavra se separa de seu efeito, que uma ofensa acontece
“apenas” no âmbito do discurso, desconsidera a fala como ato
corpóreo. Para Butler, a linguagem faz nascerem corpos: ela os
sustenta ou ameaça a sua existência. São possíveis apenas aqueles
corpos que nomeamos e reconhecemos. O nosso próprio corpo só
existe porque é reconhecido pelos(as) outros(as): “Alguém ‘existe’
não apenas por ser reconhecido, mas também, em um primeiro
momento, por ser reconhecível.” (BUTLER, 1997, p.5)
Um importante ganho em se considerar linguagem da
maneira apresentada pela autora está na prioridade dada à
de linguagem, mas que pode ser alterado em função delas. A preocupação com a
mudança social é importante, porém uma visão performativa de linguagem está
ausente nesse campo de estudos.
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responsabilidade por aquilo que nossos discursos são capazes
de fazer. Como a própria Butler reconhece, há uma relação
complexa aí estabelecida: como atribuir agência à linguagem, se
agência é um atributo de pessoas? Fazemos a linguagem, e ela nos
constitui, o que acaba com a cisão “palavras” e “ações de fato” e
cria uma dialética importante na compreensão sobre linguagem
e ação:
Fazemos coisas com a linguagem, produzimos efeitos com a
linguagem, e fazemos coisas à linguagem, mas a linguagem
também é aquilo o que fazemos. Linguagem é um nome para
nossa ação: tanto o “que” fazemos (o nome para a ação que
caracteristicamente encenamos) e aquilo que fazemos acontecer, o
ato e suas consequências (BUTLER,1997, p. 8).

Se linguagem é ação corpórea e se faz da repetição, a
citacionalidade do discurso aumenta nossa responsabilidade
sobre ele (BUTLER, 1997, p 27). Podemos repetir e inovar
ou apenas nos assujeitarmos a comportamentos regulados
socialmente2, restringindo ou ameaçando certos modos de vida
social. Entender que a linguagem é uma repetição de atos de
fala que tem o poder de produzir ou aniquilar vidas significa
que o que fazemos com a linguagem não pode estar separado da
materialidade — principalmente dos corpos (PINTO, 2009).
O poder da linguagem na “ontologia social” é desenvolvido
por Butler (2009) em sua obra Frames of War de maneira muito
significativa. A autora destaca que a ontologia é sempre social
porque não há resposta à pergunta ‘o que é uma vida humana?’
que não seja produzida por pessoas. Butler entende os discursos
que regulam nossos modos de interpretação e ação como frames,
2 A compreensão de certos modos de ser e agir como regulações sociais é um
desdobramento da discussão em curso neste capítulo. Isso não significa que
cotidianamente as pessoas sempre tenham consciência de que suas ações são
resultado de discursos repetidos há tempos, pois um dos efeitos dessa repetição é
justamente a impressão de fato natural, de que sempre aconteceu assim.
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ou seja, enquadres, que regulam inclusive nossas emoções,
tradicionalmente situadas em terreno privado e individual,
posto que sentimos como grande perda algumas mortes e outras
sequer nos comovem. Para que tais enquadres se estabeleçam
na determinação de certas vidas como possíveis e outras como
impensáveis é preciso que eles se repitam, pela iterabilidade
e citacionalidade propostas por Derrida (1988), à exaustão,
até parecerem fatos naturais. Dessa forma, eles atingiriam sua
hegemonia, exemplificada na coordenação de nossas emoções
quanto a quais vidas devem ser choradas.
Assim como linguagem, gênero, raça, sexualidade ou vida
humana legítima, os enquadres precisam da repetição para
produzir certo ideal normativo. A repetição é sua condição de
possibilidade, porém é ela também que permite o rompimento
com a cadeia de repetições ao possibilitar uma repetição mal
feita, uma “cópia” inexata. Esse precioso performativo parasitário
é o que inaugura novos sentidos transgressivos e ele só é possível
porque a performatividade atua desse modo.
Em resposta ao que chama de “imperativo pós-moderno de
se repensar a linguagem”, Pennycook (2010, p. 14) defende que
toda prática de linguagem é local e se faz de repetição e diferença,
aproximando-se da perspectiva butleriana. Se o espaço se produz
nas interações, toda e qualquer prática de linguagem será local,
independentemente de uma compreensão mais tradicional que
distribui os eventos em escalas micro e macro. Além disso,
a linguagem se faz de “repetição como um ato de diferença”
(PENNYCOOK, 2010, p.36) em nossas práticas locais, pois
ao repetirmos um enunciado, por exemplo, encontramos
momento, local, palavras e pessoas diferentes (mesmo que os(as)
interlocutores(as) não mudem), o que já torna a repetição um
ato criativo e potencialmente transgressivo.
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Desse modo, não faz sentido falar em um sistema linguístico
anterior e orientador das práticas. A aparência de regra fixa de uma
gramática se estabeleceu por repetição exaustiva, uma repetição
que fixou certa norma e nesse percurso transformou a produção
da diferença em erro. A discussão de Pennycook subverte o
pensamento modernista que fez da repetição uma prática
hierarquizante de ordenação e geração de inteligibilidade acerca da
vida social quando afirma que “devemos tomar a diferença como
a norma e a igualdade como aquilo que precisa ser justificado”
(PENNYCOOK, 2010, p. 37).
A performatividade da linguagem apresentada na gramática
emergente (HOPPER, 1998) é aproximada, na obra de Pennycook
(2010), à performatividade de gêneros de Butler: a regra é uma
invenção confortável estabelecida por repetição, num movimento
de ordenação da vida social que apagou a estrutural produção de
diferença das práticas. A performatividade austiniana, que enfocava
como a “linguagem performa no ato de fala” (PENNYCOOK,
2007, p. 70), foi, assim, retomada por Butler (2007) na discussão
sobre gêneros. Para autora, se a linguagem é ação, quem somos
se constitui nas ações corpóreo-discursivas, não existindo uma
essência anterior a definir uma “identidade”, assim como não
haveria essência em um sistema da língua. Ou, ainda: “Não somos
como somos por conta de um eu interior, mas por conta do que
fazemos” (PENNYCOOK, 2007, p. 70).
A ideia de performance sugere que estamos o tempo todo
encenando para as outras pessoas, mas que essa performance
não equivale a liberdade teatral total, remetendo-se a repertórios
sedimentados. O “truque performativo” discutido por (BUTLER,
2007, p. 26) dá aparência de substância a certos discursos, que
se sedimentam por repetição exaustiva, dando-lhes aparência de
naturalidade. A tais discursos, Pennycook (2007, p. 26) chama
“performativos”, contrastando-os com a performatividade, numa
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distinção operatória que será aqui adotada. É importante destacar
que não se sugere com tal distinção que os performativos não
envolvam a repetição transgressiva inerente a quaisquer práticas de
linguagem. O que se defende aqui é o emprego de uma nomeação
que possibilite a análise da atuação da performatividade sobre
discursos submetidos ao truque performativo que mitigou as
potencialidades subversivas da repetição.
Se as práticas de linguagem são ações que nos constituem,
nossos discursos têm papel importante nas performances
identitárias:
O fio da faca que esquarteja, ou o tiro certeiro nos olhos, possui alguns
aliados, agentes sem rostos que preparam o solo para esses sinistros atos.
Sem cara ou personalidade, podem ser encontrados em discursos, textos,
falas, modos de viver, modos de pensar que circulam entre famílias,
jornalistas, prefeitos, artistas, padres, psicanalistas etc. Destituídos de
aparente crueldade, tais aliados amolam a faca e enfraquecem a vítima,
reduzindo-a a pobre coitado, cúmplice do ato, carente de cuidado, fraco
e estranho a nós, estranho a uma condição humana plenamente viva
(BAPTISTA, 1999, p. 46, grifos nossos).

Como Epstein et al. (2001, p. 157) indicam, “nem todos(as)
precisam sofrer violência para ter seu comportamento regulado”.
Os discursos dos(as) amoladores(as) de facas de Baptista são
importantes nessa regulação, e a violência física, quando acontece,
muitas vezes é interpretada como punição merecida por falta
de auto-regulação, numa aplicação mórbida e sádica do ditado
popular: “quem avisa amigo(a) é”.
Tais discursos disseminados por “amoladores(as) de facas”
são definidos por Butler (2009) como enquadres (frames)3
que orientam nossa interpretação sobre o que deve ou não ser
3 O conceito discutido por Butler parece ser o mesmo de Goffman (1974),
embora ela não o cite. Talvez isso se dê pelo fato de Butler não considerar o
“enquadre” no sentido analítico-interacional goffmaniano, mas sim enquanto
orientações específicas para as emoções ajudando a definir o que é vida humana.
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considerado humano. Como a autora discute, algumas notícias de
morte são recebidas por nós com absoluta consternação, enquanto
outras parecem não nos dizer respeito. Essa coordenação das
emoções se dá em função de enquadres interpretativos socialmente
estabelecidos acerca de quais vidas devem ser choradas, ou seja, de
quais vidas devem ser consideradas dignas da condição humana
plenamente viva indicada por Baptista. Tais enquadres constituem
nossos modos de recepção e inteligibilidade, levando-nos, assim,
a considerar que jovens negros assassinados pela polícia enquanto
brincavam correndo à noite não são dignos do mesmo luto que
um pai de família morto em um assalto. Se esse pai de família for
branco e de classe média, o luto pode inclusive ser intensificado
sem maiores reflexões, pois esses enquadres estão naturalizados e
sequer percebemos sua atuação.
É importante apontar que, ao defender que linguagem é
performance, estamos apresentando uma visão de estudos da
linguagem como ciência social. Interessa-nos, nessa compreensão
de linguagem como performance, compreender os modos de
atuação desses enquadres ao desqualificar certos grupos sociais,
definindo para eles lugares socialmente marginais. Soma-se a
esse interesse a necessidade de se repensar práticas discursivas
causadoras de sofrimento, buscando modos de atuação sobre elas,
a fim de operar algum tipo de transformação social.

COMO AGIMOS NO MUNDO COM NOSSOS DISCURSOS
Considerando que, ao enunciarmos, estamos agindo por meio
da linguagem e de discursos, nos espaços online encontramos vários
exemplos de ações que são realizadas e cujos efeitos provocam
situações de contestação ou mudança. Um exemplo disso pode
ser observado no lançamento das camisetas para a Copa do
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Mundo de 20144, em fevereiro do ano passado. A Adidas, uma
das patrocinadoras do evento, lançou em meados de fevereiro uma
camiseta em homenagem ao evento esportivo:

Figura 1: Camisetas para a Copa do Mundo

Ao serem veiculados nas redes sociais, os objetos de consumo
viajaram por percursos variados. A ação, realizada em cada
trajetória, gerou protestos e manifestações contrárias e sinaliza
para discursos sobre hipersexualização das mulheres brasileiras,
turismo sexual etc. Pelas concepções de linguagem como
performance explanadas anteriormente, podemos dizer que tais
discursos sobre a brasileira como objeto sexual são repetidos pela
iterabilidade e citacionalidade (DERRIDA, 1988) há tempos,
mais especificamente, desde a ditadura, quando se iniciou uma
das formas de divulgação do país por meio de propagandas que
colocavam as mulheres brasileiras de pele morena, miscigenada
ou negra como um ponto turístico a ser visitado.
Esses discursos são retomados na camiseta, colocando os
corpos das mulheres brasileiras mestiças e negras como mais
4 Juliana Ferreira, em sua dissertação em andamento, analisa a trajetória textual
das camisetas aqui citadas.
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hipersexualizadas do que os das brasileiras brancas. Se entendemos
que a linguagem é ação corpórea cuja citacionalidade aumenta
nossa responsabilidade sobre ela (Cf. seção anterior), podemos
dizer que a Adidas, ao reiterar tais discursos sobre os corpos das
brasileiras, encena certos tipos de atos de fala que nos mostram o
poder performativo da linguagem. Ao reverberar esses discursos,
a empresa não apenas descreve corpos de mulheres brasileiras
negras, morenas e mulatas, mas também, e principalmente,
ajuda a construí-los de maneira ofensiva, como atrativos sexuais
para turistas estrangeiros, à moda de certos cartões postais que
apresentavam o Rio de Janeiro, por exemplo, com a praia de
Copacabana e corpos das mulheres citadas de biquíni em
destaque. As camisetas em tela, portanto, reforçam a ideia já
repetida há tempos desde a época da ditadura sobre a brasileira
como um corpo disponível.
Por outro lado, os atos de fala de protestos e de manifestações
que percorreram a web (repetidos em blogs, jornais, revistas etc.)
contra os objetos de consumo podem sinalizar que estamos,
segundo Rampton (2006), refletindo sobre nós mesmos e
contestando os sofrimentos trazidos a certos corpos femininos
brasileiros que são construídos negativamente. Além disso, eles
mostram que tais atos geraram efeitos observados na retirada das
camisetas do mercado e do site da empresa, acarretando, assim,
prejuízos para a mesma.
Outro exemplo de ação realizada pela linguagem está nos
posts que circularam no Twitter, no primeiro episódio de um
programa de TV exibido recentemente, que mostra crianças
cozinhando. Algumas das mensagens com conotação sexual
veiculadas citavam, especialmente, uma participante de 12 anos,
branca e de olhos claros:
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Figura 2: Posts no Twitter

Embasadas em Butler (1997), que afirma que a linguagem faz
nascerem corpos, podemos observar que, no contexto mencionado,
os atos de fala performativos (figura 2) indicam que o corpo
infantil feminino, assim como os corpos femininos adultos, são
construídos, desde a infância, como disponíveis para abusos sexuais.
Segundo a autora, “alguém ‘existe’ não apenas por ser reconhecido,
mas também, em um primeiro momento, por ser reconhecível”
(BUTLER, 1997, p. 5). Esse reconhecimento ocorre pelas ações
que realizamos com a linguagem. Na situação em análise, o corpo
de uma criança é reconhecível pelo outro como aquele que também
pode ser violentado, inclusive pela linguagem e simbolicamente.
Não podemos esquecer, contudo, que mesmo simbolicamente uma
ação discursiva e performativa de violência foi realizada.
Os efeitos discursivos a tais ações, de um lado, foram debates
acalorados nas redes sociais sobre a violência sexual contra
crianças, o lançamento de uma campanha no próprio Twitter, por
uma ONG, em que várias mulheres relatam abusos que sofreram
na (desde a) infância. Por outro lado, foi divulgado um disque
denúncia específico para abusos contra menores na internet, além
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da possibilidade de instauração de um processo contra aqueles que
compartilharam os posts citados e várias denúncias de internautas
nas próprias redes sociais; assim como o pronunciamento da
própria emissora que produz o programa, repudiando quaisquer
manifestações de pedofilia em relação aos participantes. A
linguagem é um modo de falarmos da realidade e de realizá-la,
não apenas descrevê-la (MARCONDES, 1990). Além disso,
conforme Butler (1997), há a responsabilidade por aquilo que
nossos discursos são capazes de fazer. No caso da Figura 2, nossos
discursos são capazes de violentar simbolicamente os corpos
femininos desde sua infância.
Considerando a noção de enquadres sobre vida humana
legítima desenvolvida por Butler e discutida na seção anterior,
cabe mencionar que em junho de 2015 foi divulgada notícia sobre
trabalho infantil e abuso sexual contra meninas quilombolas na
região central do Brasil. O caso das meninas negras, descendentes
de pessoas escravizadas, não gerou a mesma comoção e volume
de discursos em sua defesa nas redes sociais como percebemos no
caso da menina branca Valentina. Aqui a ideia de coordenação de
nossas emoções e hierarquização de vidas humanas fica latente:
ainda que inconscientemente, indica-se que meninas brancas
valem mais a nossa indignação; de certa forma, autoriza-se o
esquecimento do caso das meninas (sem nome) quilombolas e
recrimina-se o silêncio em relação ao caso da menina branca cujo
nome sabemos e repetimos. Não sugerimos aqui que não se deva
gerar volume considerável de discursos criticando o ato criminoso
praticado contra a menina Valentina. Nossa discussão recai sobre
os enquadres socialmente estabelecidos que compelem boa parte
das pessoas a se sentirem à vontade para dar menos importância ao
caso de pedofilia contra as meninas negras.
Nesta perspectiva de que nossos discursos performam ações
na vida social, apresentamos outra ação realizada nas redes
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sociais. Uma moça negra publicou em seu perfil uma foto com
o namorado branco. Depois, em seu perfil, por meio de atos de
fala performativos de raça, foram realizadas várias ações racistas.
Nos comentários localizados ao lado da foto, é possível perceber
que os corpos negros femininos ainda são considerados ilegítimos
e construídos por índices linguísticos que inferiorizam a moça
negra. Nos atos de fala performativos mencionados, encontramos
discursos que nos remetem à escravidão, sugerindo que a questão
racial ainda é um problema em contexto brasileiro. A linguagem
não é, aqui, descritiva, ela age na vida social construindo vidas e
corpos e ferindo pessoas:

Figura 3: Post sobre raça

Retomando Butler (2007), ao dizer que o “truque
performativo” parece dar a aparência de substância a certos
discursos, podemos observar que no caso dos atos de fala
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performativos da figura 3, eles naturalizam que os corpos negros
femininos são inferiores e desumanizados. Ações racistas geraram
indignação na própria rede social em que a foto foi publicada.
As ações racistas verificadas no perfil da moça negra chamaram
atenção da mídia tradicional e o ocorrido foi veiculado em vários
jornais e teve como efeito além de manifestações de repúdio
de movimentos sociais, a instauração de inquérito. Podemos
considerar também que os discursos de inferioridade, vistos
na escravidão, ganharam nova roupagem e continuam a viajar
séculos, sendo atualizados em novos contextos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Percebemos nas três ações discutidas que a linguagem está para
além da descrição proposta pelo estruturalismo. Ao compreendêla como performance, entendemos que na e pela linguagem ações
são realizadas. A perspectiva linguística aqui tratada é importante
para compreendermos como as performances identitárias são
construídas. Nesta construção, os conceitos de iterabilidade e
citacionalidade são relevantes para compreendermos como os
discursos se propagam e viajam pelas fibras óticas ou wifi ao clicar
de um mouse ou um toque na tela. Além disso, pela linguagem
como performances, é possível observar que tais ações discursivas
provocam efeitos que afetam vidas, corpos e iniciam, também, a
naturalização da violência simbólica e física para alguns grupos
específicos.
Nos enquadres das ações mostradas neste capítulo, os corpos
femininos morenos, mestiços, negros e infantis são construídos
como ilegítimos, mas tal construção gerou efeitos inesperados
como a retirada das camisetas, punições jurídicas etc. A mesma
linguagem que usamos para enunciarmos nossas indignações
também é aquela que fere e deslegitima certas vidas. Essas ações
são iniciadas na linguagem e no discurso, desenhando, dessa
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forma, uma trajetória de violência simbólica e física naturalizada
por discursos que desumanizam certos corpos.
Considerar a linguagem como performance nos traz ganhos,
pois podemos pensar nas possibilidades de performatividade que
também são construídas na linguagem e por ela. Desta forma,
estamos ainda colocando a linguagem como ciência social, como
dito anteriormente, e podemos entender a desqualificação ou
inferiorização de certos corpos, colocando-os em determinados
lugares vistos como socialmente marginalizados, compreender
os sofrimentos causados pela linguagem e a possibilidade de
desconstrui-los.
Percebemos também os efeitos discursivos das performances
identitárias encenadas nas situações exemplificadas. Elas mostram
que fazemos coisas com a linguagem e que a linguagem também
é aquilo que nos faz. Como estamos em tempos de reflexividade
sobre nós mesmos, a linguagem como performance constrói essas
reflexões e ainda é afetada por elas.

REFERÊNCIAS
AUSTIN, J. L. Quando dizer é fazer. Palavras e ação. Trad. de
MARCONDES, D. Porto Alegre: Artes Médicas, 1990.
BAPTISTA, L. A. dos S. A cidade dos sábios: reflexões sobre a dinâmica
social das grandes cidades. São Paulo: Summus, 1999.
BARBOSA FILHO, B. Nota sobre o conceito de jogo-de-linguagem
nas “Investigações” de Wittgenstein. ITA-Humanindades, vol. 9, 1973,
p. 75-104.
BUTLER, J. Gender trouble. Londres: Routledge, 2007.
_____. Excitable speech: a politics of the performative. New York:
Routledge, 1997.
- 113 -

Coleção Mestrado em Linguística
_____. Undoing gender. New York: Routledge, 2004.
_____. Frames of war. When is life grievable? New York: Verso, 2009.
DERRIDA, J. Signature event context. In: ______. Limited inc.
Evanston: Northwestern University Press, 1988. p. 1-23.
EPSTEIN, D.; O’FLYNN, S.; TELFORD, D. Othering education:
sexualities, silences, and schooling. Review of research in education, vol.
25, 2000-2001, p. 127-179.
FAIRCLOUGH, N. Discurso e mudança social.Trad. de MAGALHÃES,
I. Brasília: Editora da UnB, 2001.
FREIRE COSTA, J. A questão do sentido em psicanálise. In:
BEZERRA Jr., B. et al. (org.) Corpo, afeto e linguagem: a questão do
sentido hoje. Rio de Janeiro: Marca d’Água, 2001, p. 199-218.
GOFFMAN, E. Frame analysis: an essay on the organization of
experience. Boston: Northeastern University Press, 1974.
LUTZ, C.; ABU-LUGHOD, L. Introduction: emotion, discourse
and the politics of everyday life. In: ---. (org.) Language and the politics
of emotion. 1990, p. 1-23.
MARCONDES, D. A filosofia da linguagem de J. L. Austin.
In : AUSTIN, J. L. Quando dizer é fazer. Palavras e ação. Trad. de
MARCONDES, D. Porto Alegre: Artes Médicas. 1990, p. 7-17.
OTTONI, P. John Langshaw Austin e a visão performativa da
linguagem. DELTA. 18-1. 2002, p. 117-183.
PENNYCOOK, A. Global Englishes and transcultural flows. New York:
Routledge, 2007.
_____. Language as a local practice. New York: Routledge, 2010.
SEARLE, J. Speech Acts: An essay in the Philosophy of Language.
Cambridge: Cambridge University Press, 1969.
- 114 -

Discurso: sentidos e ação
RAJAGOPALAN, K. O Austin do qual a Linguística não tomou
conhecimento e a Linguística com a qual Austin sonhou. Cadernos de
estudos linguísticos, Campinas, 30, jan/jun 1996, p.105-115.
RAMPTON, B. Late modern language, interaction and schooling. In:
RAMPTON, B. Language in late modernity: interaction in an urban
school. Cambridge: Cambridge Press, 2006.
REZENDE, C. B.; COELHO, M. C. Antropologia das emoções. Rio
de Janeiro: Editora FGV, 2010.

- 115 -

Coleção Mestrado em Linguística

- 116 -

Discurso: sentidos e ação

Sobre a possibilidade de uma linguística da
ação: performatividade, descolonialidade
e identificação racial no Brasil
Kassandra Muniz
AÇÃO E LINGUAGEM: OS ESTUDOS DA PERFORMATIVIDADE E A CRÍTICA DA RACIONALIDADE COLONIALISTA
Este artigo é parte de minha tese de doutorado intitulada
“Linguagem e identificação: uma contribuição para o debate sobre
ações afirmativas para negros no Brasil”, defendida em fevereiro de
2009, no departamento de Linguística, no Instituto de Estudos da
Linguagem da Unicamp, sob a orientação do Prof. Dr. Kanavillil
Rajagopalan. Procurei responder à seguinte questão na pesquisa:
é possível discutir elementos relativos à problemática das ações
afirmativas para negros no Brasil, considerando a relação intrínseca
entre linguagem e identidade?
Minha intenção foi mostrar como não podemos pensar a
linguagem fora do político e como a auto e a hetero-identificação
foram e são preponderantes para determinar quem tem direito ou
não às ações afirmativas, principalmente à modalidade de reserva
de vagas em universidades, que constituiu o corpus da pesquisa
por meio da análise de documentos de quatro universidades1 que
propunham as chamadas cotas.
Sem a preocupação de fazer considerações ou análises baseadas
em verdades e falsidades, mas nas performatividades dos sujeitos
ao se identificar como pretos, pardos, afrodescendentes, negros,
entre outras denominações, procurei discutir, tendo como base
autores de diversas áreas, tais como Pragmática, Estudos Culturais
e Sociologia, que a identificação é estratégica. Neste capítulo,
1 UNEB, UFBA, UERJ e UNB.
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mostraremos primordialmente uma parte de nossa discussão
teórica, que diz respeito às nomeações e ao debate político
envolvendo o tema das ações afirmativas, para que consigamos
responder à pergunta sobre se é possível trazer os estudos sobre
linguagem e identidades para “dar um pitaco” nesta discussão.
Escrever sobre a relação entre os estudos da linguagem e a
produção de identidades na perspectiva dos estudos pragmáticos
é escrever, sobretudo, sobre uma possibilidade de língua para
além do sistema. Mais do que conceber e visionar, os estudos
pragmáticos praticam uma perspectiva de linguagem que não se
atém às amarras da visão hegemônica sobre língua tão celebrada
em nosso país e que dizem ainda respeito a uma tradição moderna
de colonialidade (PINTO, 2012). A interculturalidade neste artigo
virá então não apenas para discutir a política de identificação racial
negra no país, mas como uma forma de praticar linguagem de
forma contra hegemônica. Neste sentido, é escrever sobre como o
conceito de performatividade, principalmente, desloca o conceito
de verdade e promove a possibilidade de se pensar uma relação
entre linguagem e identidades não pautada em noções fixas e
estanques, uma vez que tanto a auto como a hetero-identificação
linguística como negro e negra em nosso país irá se dar de forma
política e contingencial (MUNIZ, 2009).
Estas ideias serão trazidos a partir do que Haraway (1995)
chama de “privilégio da perspectiva parcial,” porque trago as vozes
das pesquisas que venho realizando na tentativa de estabelecer uma
relação entre linguagem e identidades raciais, em uma concepção
de linguagem e ciência como eminentemente políticas. Ao discutir
o campo da linguagem, estou falando aqui especificamente dessa
entidade denominada Linguística, ciência que se ergueu e se sustenta
até hoje em cima de dicotomias e exclusão de tudo que fuja a um
certo modelo de ciência que se almejava fazer parte. Modelo este
calcado na ideia de que cultura e sociedade são extralinguísticos
- 118 -

Discurso: sentidos e ação
e não fazem parte do que seja a língua. São penduricalhos que
vêm sendo chamados de “contexto”, de “condições de produção
de discurso”, de “cena enunciativa”, de algo que está sempre “por
fora” e de fora do que se entende ser língua.
Um dos principais sustentáculos da linguística moderna é a
crença na possibilidade de uma metalinguagem isenta de qualquer
interferência e, porque não dizer, contaminação, oriunda da
linguagem corriqueira ou leiga (no caso da linguística, seu próprio
objeto de estudo, a linguagem-objeto). Tanto é assim que um dos
clássicos da linguística moderna, um artigo intitulado “Secondary
and tertiary responses to language”, de Leonard Bloomfield,
aconselha o pesquisador-principiante sobre a necessidade de
separar, dentro de seu corpus, o que os nativos falam “em sua
língua” daquilo que eles dizem “sobre sua língua” (ARROJO &
RAJAGOPALAN, 1987, p. 15).

Se essa ideia de língua contaminada, impura, maculada pelo
exterior a ela tivesse ficado apenas no campo acadêmico, não
causaria tantos danos, mas a própria sustentação do que seja ciência
linguística se apoia nessa visão na qual a linguagem ordinária, a
linguagem que efetivamente utilizamos, é cheia de erros e precisa
ser corrigida. Essa visão está presente em nossas escolas e na forma
como cotidianamente a maioria dos sujeitos percebe a linguagem.
É por isso que não interessa o que o falante leigo reflete sobre a
língua, mas apenas o que ele diz na língua para que nós possamos
descrever, enquadrar e corrigir imediatamente fazendo com que não
se sintam adequados. Se sentir estrangeiro em seu próprio território
linguístico parece que vem sendo uma das grandes consequências
dessa visão porque apaga completamente nossas errantes existências
linguísticas por não se encaixarem em um sistema pronto e acabado
que vê a língua como um fato social, apenas no sentido de que é
partilhada por uma comunidade linguística específica.
Não interessa o nativo, o indivíduo, as rasuras que fazemos na
língua para que ela possa de fato ser chamada de nossa. Interessa
- 119 -

Coleção Mestrado em Linguística
apenas aquilo que cabe no estatuto de ciência que está posta até
hoje com sua vocação cartesiana, apriorística e lógica, mesmo nas
ciências humanas e sociais.
Essa pretensão ao “científico”, à possibilidade de uma distinção
clara e demarcável entre sujeito e objeto, entre linguagem poética
e linguagem comum, entre linguagem e metalinguagem, que a
teoria literária compartilha com a linguística e com a maioria de
nossas disciplinas institucionalizadas, se fundamenta na tradição
logocêntrica que sempre predominou no pensamento ocidental.
Esse pensamento, que, entre outros, gerou o homem cartesiano
que se sonhou senhor de si mesmo e, portanto, capaz de olhar
o mundo sem se misturar com ele, tem que ser necessariamente
reavaliado (ARROJO & RAJAGOPALAN, 1987, p. 19).

A perspectiva de linguagem como ação, como forma de
interferir no mundo preconizando a agência do sujeito, cai de
encontro à perspectiva de ciência linguística majoritariamente
praticada nas universidades brasileiras. Austin (1990), ao reivindicar
uma performatividade para a linguagem, por meio dos atos de
fala, estava também querendo chamar a atenção para a forma
como deveríamos não apenas concebê-la, mas também analisála. Este autor defendia que não deveríamos nos ater à linguagem
artificial e nem procurar solução para os nossos questionamentos
linguísticos na busca de grandes conceitos ou grandes teses. Tudo
o que deveríamos fazer, de acordo com sua proposta, seria observar
qual o uso que é feito da linguagem, ou melhor, como os sujeitos
usam a linguagem: “a linguagem é vista como ação e como forma
de atuação sobre o real e, portanto, de constituição do real, e não
meramente de representação ou correspondência com a realidade”
(AUSTIN, 1990, p. 10).
Austin se inseria dentro da chamada Escola de Oxford, que
teve seu grande ápice nas primeiras décadas do século XX. A
partir do que se convencionou chamar de Filosofia da Linguagem
Ordinária, acreditava o autor que o objetivo da filosofia deveria
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ser analisar o funcionamento da linguagem e não ficar preocupada
em criar e estabelecer modelos ideais que pudessem dar conta
de questões filosóficas. Essa nova abordagem definia o que se
convencionou chamar de “virada linguística”:
A virada linguística na filosofia é uma reação contra a noção de filosofia
como uma disciplina que se esforça para solucionar certos problemas
tradicionais – problemas (aparentemente) gerados por certas crenças
no senso comum (RORTY, 1967 apud OTTONI, 1998).

A virada linguística pôs abaixo toda a tradição filosófica
cartesiana, desconstruindo conceitos como verdade e falsidade, tão
caros às teorias lógico-cartesianas. Rompeu também com os recortes
dos problemas em termos lógico-formais, que consideravam a
linguagem cotidiana muito passível de erros, falhas e opacidade para
ser analisada; além disso, sua realização (e análise) está sob o signo
da ação dos sujeitos. Exatamente neste último aspecto considerado
problemático, por ser de caráter social, é que os partidários da
virada linguística acreditavam que deveríamos concentrar nossos
esforços de análise.
Austin desconstrói a cisão entre performativo e constativo,
defendendo que é uma falácia afirmar que a linguagem pode ser
puramente descritiva; segundo ele, estamos sempre no campo
da performatividade quando o assunto é linguagem. Essa tese é
importante para o nosso trabalho, porque ao dizer “eu sou negro”
trata-se sempre de uma performance do sujeito, principalmente
no que se refere ao nosso corpus, uma vez que tanto as pessoas que
se dizem negras quanto as propostas voltadas para elas estabelecem
um “contrato” no qual se firma a intenção de que ambas as
partes tenham o desejo de cumprir o que prometem: no caso, o
requerente, de ser negro, e o proponente, de beneficiá-lo, caso ele
seja. Os atos de fala consistem exatamente nisso: em um contrato
ou compromisso entre as partes de realizarem a ação que fica
subjacente à fala. Dessa forma, na teoria austiniana, não há uma
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separação entre sujeito e objeto e essa é uma cisão fundamental
com a tradição lógica:
Acreditar em outra pessoa, em autoridade e testemunho, parece
ser antes uma parte essencial do ato de comunicação, que
constantemente todos realizamos. É uma parte irredutível de nossa
experiência, tanto quanto, por exemplo, fazer promessas ou tomar
partes em competições, ou mesmo perceber manchas de cores.
Podemos enunciar certas vantagens de tais comportamentos, e
podemos elaborar regras de certo tipo para sua conduta “racional”
(como os tribunais e os historiadores e psicólogos elaboram as
regras para aceitar testemunho). Mas não há “justificação” para
adotá-los enquanto tais (AUSTIN, 1989, p. 46).

Pelos atos de fala estarem baseados na performance e não na
constatação, estes têm um caráter ritualístico, de compromisso
entre as partes, ou seja, os documentos “desejam” que as pessoas
que entrem sejam negras e as pessoas que se inscrevem desejam ser
negras para ter direito às cotas universitárias. Por esse caráter, na
teoria da performatividade da linguagem, as conclusões sempre são
provisórias, uma vez que tudo pode ser revisto. Não existe verdadeiro
ou falso! A auto-identificação nos questionários não comporta
uma verificação de quem é realmente negro ou não porque isso
não está no campo das constatações, mas do performativo. É uma
expressão de desejo, não de verdade. Austin fala em felicidade ou
infelicidade caso a promessa contida em atos de fala tais como “Eu
aceito”, dito numa cerimônia de casamento, ou mesmo, “Eu sou
negra”, dito por alguém que pretende se inscrever para concorrer
às ações, seja cumprida ou não. Ou, antes disso, se o sujeito no
momento que falou tinha a intenção de cumprir ou não; daí, não
ser admitido falar em verdade ou falsidade.
O contexto de uso é importantíssimo nesses casos, porque,
dependendo do contexto no qual o sujeito está, ele vai se identificar
como for mais conveniente. Estamos em um momento políticosocial de afirmação das diferenças e de defesa de um multi ou
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transculturalismo no qual é importante que o sujeito possa ser
visto na sua diferença e, ao mesmo tempo, seja identificado como
sujeito de direitos iguais a todos.
É interessante ter isso em mente, porque não falamos aqui
apenas de uma agência de um sujeito, mas de uma agência da
linguagem mesma. Segundo Austin (1990), para que possamos
ver essa agência da linguagem, precisamos ter a “situação total de
fala”, que seria, em termos gerais, o ato ilocucionário em si, ou seja,
a agência no momento de fala, e o ato perlocucionário, que seriam
as consequências que o ato pode produzir. Amparando-me na
área Pragmática da Linguagem e nos estudos culturais, defendo o
discurso como uma prática, uma forma de agir no/sobre o mundo.
Ter essa concepção de discurso implica, no dizer de Fairclough,
admitir que
[...] o discurso contribui para a constituição de todas as dimensões
da estrutura social que, direta ou indiretamente, o moldam e o
restringem: suas próprias normas e convenções, como também
relações, identidades e instituições que lhe são subjacentes. O
discurso é uma prática, não apenas de representação do mundo,
mas de significação do mundo, constituindo e construindo o
mundo em significado. (FAIRCLOUGH, 2001, p. 91).

Seguindo a tradição da língua como ação e não como produto
(MARCUSCHI, 2001), acredito que é possível ultrapassarmos a
barreira do “estritamente linguístico”, no que isso tem de mais
formal e sistemático – embora não se esteja negando a importância
desse nível-, e passarmos a considerar a língua em funcionamento2
nas interações verbais. Segundo Marcuschi,
2 É importante que não se tome por funcionamento aqui a concepção de língua de
Benveniste que postula que o locutor, através de um ato individual de utilização
da língua, a coloca em funcionamento para que assim se dê a enunciação.
Acreditamos que a linguagem é uma prática social e não um ato individual de
um sujeito, embora com isso também não queiramos dizer que Benveniste não
coloque o Outro, não considere o social.
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[...] a língua é uma atividade social e cognitiva que se dá em
contextos historicamente delineados e interativamente construídos.
A linguagem se dá como interlocução situada e se oferece como
conhecimento para o outro. Dinâmica por natureza, a língua
é estável, mas não estática (...). Deixa-se normatizar, embora de
forma variável e variada (MARCUSCHI, 2001, p. 4).

Ou seja, a linguagem é antes de tudo uma atividade. Quando
pensamos em língua, pensamos muito mais em uma noção de
trabalho linguístico do que como um sistema abstrato. Postulando
ser a linguagem uma atividade constitutiva, Geraldi (2005) afirma
que é o trabalho linguístico que deve interessar a quem se dedica
a analisar a linguagem, no nosso caso, predominantemente, a
linguagem verbal. Para ele
[...] o trabalho não é nem um eterno recomeçar nem um eterno
repetir. Por ele a linguagem se constitui marcada pela história
deste fazer contínuo que a está sempre constituindo. O lugar
privilegiado desse trabalho é a interação verbal, que não se dá fora
das interações sociais, de que é apenas um tipo, essencial é bem
verdade (GERALDI, 2005, p. 18).

É nessa perspectiva interacional que situaremos nosso estudo,
acreditando que a linguagem é uma atividade, um trabalho, um
processo que se realiza na interação entre sujeitos, atores sociais,
por meio de ações coletivas, que ocorrem em processos sociais, daí
o discurso ser “uma prática social não uma atividade puramente
individual ou reflexo de variáveis situacionais” (FAIRCLOUGH,
2001, p. 90). Essa visão de língua como um processo que se realiza
na interação entre sujeitos nos foi dada por Bakhtin (1990), que
defendia que somos sujeitos socialmente e historicamente situados.
Dessa forma, não é possível analisar o discurso sem considerar a
situação na qual ele está inserido, uma vez que todo discurso está
sempre veiculado a um contexto sócio-ideológico e marcado pelo
discurso de outrem.
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Em uma perspectiva de ciência, mesmo nas sociais/
humanísticas, que ainda se mantém ou quer se manter fiel a um
modelo cartesiano e racionalista que separa a razão da emoção, a
mente de corpo, o masculino do feminino, o público do privado
(RAJAGOPALAN, 2008), qualquer produção de conhecimento
que tenha como pilares o senso comum, a linguagem ordinária,
as identidades, as revoluções do cotidiano será vista no mínimo
com desconfiança, mesmo por aqueles que sofrem a opressão do
paradigma dominante que preside o que se tem considerado como
científico:
La crítica del paradigma europeo de la racionalidad/modernidad
es indispensable. Más aún, urgente. Pero es dudoso que el
camino consista en la negación simple de todas sua categorias; en
la disolución de la realidad en el discurso; en La pura negación
de la idea y de la perspectiva de totalidad en El conocimiento.
Lejos de esto, es necesario desprenderse de las vinculaciones de la
racionalidad-modernidad con la colonialidad, en primer término,
y en definitiva con todo poder no constituido en la decision libre
de gentes libres. Es la instrumentalización de la razón por el poder
colonial, en primer lugar, lo que produjo paradigmas distorsionados
de conocimiento y malogró las promesas liberadoras de la
modernidad. La alternativa en consecuencia es clara: la destrucción
de la colonialidad del poder mundial (QUIJANO, 1992, p. 447
apud MIGNOLO 2008, p. 288).

Não deixa de ser perturbador ler o projeto descolonial de
Quijano por seu caráter extremamente radical e necessário.
Necessário principalmente porque não é mais possível ignorar
os efeitos muitas vezes nocivos de nosso modo de fazer ciência,
assentados em verdades fictícias e provisórias que têm como
asserção principal o primado da razão e da hierarquia entre os que
são “iluminados” por essa razão e os que ainda estão nas “trevas”
da falta de conhecimento. Qualquer ator de novela, formulador
de políticas públicas de educação ou acadêmicos empedernidos da
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sua missão de “ensinar a pensar” concordarão que “só a educação
salva”! Obviamente, a educação a qual se referem é a escolarizada,
calcada em pilares coloniais e extremamente parciais de saberes
e conhecimentos. A ciência moderna e, por sua vez, a ciência
linguística que se ergueu nestes pilares segue apartando o sujeito
da língua ou quando o admite empreende todo o esforço de
“domar a língua selvagem” (ANZALDUA, 2009), encontrando
alguma categoria na qual o sistema possa absorvê-la. Concordo
com Derrida (1999) quando afirma que, mesmo nos discursos
mais revolucionários, o princípio da razão que rege a Ciência acha
uma forma de acomodá-los à sua estrutura diluindo seus esforços
em se contrapor ao sistema que nos rege.
Em experiência recente ministrando uma disciplina na pós
intitulada Linguagem e Prática Social, foi interessante ver e sentir
o inconformismo dos estudantes com a ideia de linguagem e
performatividade calcada em Austin (1990) e Rajagopalan (1998),
no que tange à diluição do conceito de verdade e, por isso, mesmo
de Ciência. O c maiúsculo da palavra Ciência é para ilustrar o
poder ideológico que governa nossas mentes e que nos causa esse
sentimento de incômodo diante da impossibilidade de tratar a
língua e os sujeitos fora de dicotomias hierárquicas. O incômodo
reside porque a segurança ontológica que a Ciência sempre nos
proporcionou cai por terra quando refletimos sobre as palavras de
Quijano e percebemos que o conhecimento racional e racial presente
na Ciência nunca foi feito por “decision libre de gentes libres”:
[O termo] “Ciência” constitui um rótulo de enorme prestígio
nos países ocidentais e alguns países orientais. Esse prestígio é
arregimentado por interesses “ocultos” a fim de restringir a gama
de perspectivas que são consideradas admissíveis. A pressão para
que isso ocorra raramente encontra resistência por parte dos
membros mais destacados da comunidade científica. Estando
no topo da carreira, eles tendem a aposentar-se ou a não ser
socialmente influentes ou a estar concentrados em suas pesquisas
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específicas, o que os torna, sem que eles mesmos o percebam,
coniventes com o dogmatismo grosseiro (NAESS, 1972, p. 128,
apud RAJAGOPALAN, 2012, p. 264).

É fundamental e urgente, principalmente para quem dilui a
dicotomia objeto e sujeito de pesquisa, questionar mais sobre o papel
da ciência em nossas vidas e, principalmente, é chegado o tempo
de assumir a responsabilidade pelas implicações das respostas que
possam surgir, sem nos contentarmos com as soluções rápidas e fáceis
que só tem o poder de aliviar nossa “cons(ciência) humanitária”
(PLACER, 2001 apud BÁRCENA, 2001). É importante salientar
que esta tarefa não é responsabilidade apenas da academia ou de
áreas de saber específicas da academia. É responsabilidade de todos
que se dizem compromissados com uma universidade e, por isso
mesmo, com uma sociedade mais democrática de fato, plural e
igualitária. Os discursos que a universidade elege como padrões de
comportamento, ética, profissionalização, conhecimento e técnica
afetam a todos nós, por isso mesmo, talvez caiba a quem faz parte
dela uma parcela maior dessa responsabilidade de se repensar e
agir:
Essas novas responsabilidades não podem ser apenas acadêmicas.
Se continuam sendo tão difíceis de assumir, precárias e ameaçadas,
é porque devem, ao mesmo tempo, guardar a memória viva de
uma tradição e abrir para além de um programa, ou seja, para
aquilo que se chama o futuro. E os discursos, as obras ou as
tomadas de posição que elas inspiram, quanto à instituição de
ciência e pesquisa, já não concernem somente à sociologia do
conhecimento, à sociologia ou à politologia. Essas áreas são mais
necessárias do que nunca, sem dúvidas; [...] Mas, qualquer que
seja seu aparelho conceitual, sua axiomática, sua metodologia,
jamais tocam no que nelas continua a repousar sobre o princípio da
razão, e, portanto, sobre o fundamento essencial da Universidade
moderna. Elas nunca questionam a normatividade científica, a
começar pelo valor de objetividade ou de objetivização, que regula
e autoriza seu discurso. [...] E o fato de serem por vezes usados
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por não-universitários profissionais em geral nada muda quanto ao
essencial. Isso explica, até certo ponto, porque, mesmo quando se
dizem revolucionários, alguns desses discursos não preocupam as
forças mais conservadoras da Universidade (DERRIDA,1999, p.
149-150).

Dessa forma, faz todo sentido se questionar e questionar o
lugar não só de uma produção acadêmica que investigue e tenha
como relevante tudo o que fica de fora do paradigma dominante,
bem como os sujeitos pesquisadores que pretendem investigar
justamente esse “resto” de temas sociais. Mais grave ainda é quando
esses sujeitos pesquisadores se encontram no mesmo “não lugar”
que suas pesquisas, uma vez que até bem pouco tempo eram apenas
objetos de pesquisa. Refiro-me aqui, por exemplo, à produção
de conhecimento realizada por intelectuais negras e negros, por
intelectuais indígenas e mesmo por mulheres, embora alguns
acreditem que estas, principalmente as brancas, ocidentais e de
classes mais altas, já se encontrem dentro do paradigma dominante.
A grande questão é se há alguém que não esteja nele se
pensarmos que as identidades são multiformes e que subalternidade
não é um lugar fixo. Trata-se de um tema delicado porque tenho
dificuldades em pensar se é possível escapar ao sistema ou apenas
ludibriá-lo, implodi-lo por dentro como nos sugere De Certeau
(2002) ao falar das táticas que os sujeitos podem empreender para
agir dentro do sistema. Não será que todos nós, mesmo aqueles que
temos identidades construídas ocidentalmente como inferiores,
inumanas, abjetas não já nos encontramos dentro do espectro
da primazia da normalidade? O sistema sempre acha uma forma
de absorver o que pode abalá-lo. Neste sentido, trago Mignolo
(2008), que afirma:
Uma das realizações da razão imperial foi a de afirmar-se como
uma identidade superior ao construir construtos inferiores (raciais,
nacionais, religiosos, sexuais, de gênero), e de expeli-los para fora
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da esfera normativa do “real”. Concordo que hoje não há algo fora
do sistema; mas há muitas exterioridades, quer dizer, o exterior
construído a partir do interior para limpar e manter seu espaço
imperial. É da exterioridade, das exterioridades pluriversais que
circundam a modernidade imperial ocidental (quer dizer, grego,
latino, etc.), que as opções descoloniais se reposicionaram e
emergiram com força (MIGNOLO, 2008, p. 291)

Considerando as palavras de Mignolo, ao assumir uma
postura crítica de se pensar a Ciência, a língua e as identidades,
estou assumindo um pensamento descolonizado ou que se
pretende a. Se não existe em alguns contextos o colonialismo,
existe definitivamente a colonialidade introjetada em nossos
discursos e em nossa forma de ver o Outro, por isso é uma discussão
fundamental para as pesquisas que têm como base a relação entre
linguagem e identidades.
Neste sentido, todas as prerrogativas do método e rigor
científicos que são regidos pelo “princípio da razão” (DERRIDA,
1998) perdem seu estatuto de verdade irrefutável e constituem
apenas mais uma forma de produzir conhecimento. Daí Mignolo
(2008) nos provocar com a ideia de desobediência epistêmica
que, segundo ele, só será possível se fizermos a opção descolonial
uma vez que as teorias preconizadas pelo Ocidente, com toda sua
carga eurocêntrica e racial, têm colonizado nossos corpos e mentes
desde tempos imemoriais. Ocidente aqui não apenas significando
uma localização geográfica no mundo, mas “geopolítica do
conhecimento”:
Consequentemente, a opção descolonial significa, entre outras
coisas, aprender a desaprender (...), já que nossos (um vasto número
de pessoas ao redor do planeta) cérebros tinham sido programados
pela razão imperial/ colonial (MIGNOLO, 2008, p. 290).

Essa mesma razão imperial/colonial está presente em muitas
das afirmações que fazemos na área da Linguagem e que acabam
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por subjugar os sujeitos e suas línguas porque temos dificuldade em
assumir o caráter político tanto da Ciência como da Linguística. Se
a língua e o discurso são frutos das interações verbais dos sujeitos,
então é possível afirmar que a língua é uma invenção/criação
fruto de práticas discursivas (RAJAGOPALAN, 1998; PINTO,
2011) e que os traços semânticos negativos que atribuímos a
certas identidades (negra, indígena, por exemplo) são fruto dessa
invenção linguística.

LINGUAGEM, RACIALIDADE E DESCOLONIALIDADE:
DES-PENSAR PARA PENSAR A PARTIR DE VOZES CONTRA-HEGEMÔNICAS
Pensar de forma descolonizada é um desafio, pois para fazer
isso, eu penso (e existo?) na língua do colonizador. Talvez tenhamos
que “des-pensar para poder pensar” como quer Boaventura
Santos (2010). Em um dos artigos mais interessantes que li sobre
linguagem, bel hooks3 (2008), feminista negra, entre outras coisas,
se apropria do poema, ou melhor, de um verso de Adriene Rich
que desestabiliza qualquer projeto de uma escrita descolonial. O
verso golpeia: “Esta é a língua do opressor, no entanto eu preciso dela
para falar com você.” Não é a língua portuguesa, em nosso caso,
que tem o poder de causar dor, de machucar, de ferir, configurando
violência linguística, mas os usos e abusos que são feitos em nome
da língua. A autora reconhece:
Refletindo sobre as palavras de Adrienne Rich, eu sei que não é
a língua inglesa que me fere, mas o que os opressores fazem com
ela, como eles a moldam para se tornar um território que limita
e define, como eles fazem dela uma arma que pode envergonhar,
humilhar, colonizar (HOOKS, 2008, p. 858).
3 A autora assina suas publicações com o nome em minúsculo para marcar uma
postura acadêmica contra-hegemônica.
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É por esse caminho cheio de pedras que este texto se desenrola
como um fio diaspórico que tenta entender qual o lugar de se
empreender pesquisa em Linguística tendo como forma de olhar
e de se posicionar no mundo as questões negrodescendentes.
Essas inquietações se encontram no inbetween de Bhabha (1998),
na iterabilidade de Derrida, na performatividade do Austin,
no essencialismo estratégico de Spivack (1996) e na história da
racialidade que domina o campo científico (QUIJANO, 2005;
MIGNOLO, 2008; MUNANGA, 2004; SANTOS, 2006, 2010).
Ou seja, se encontra no não lugar, no terceiro espaço que qualquer
intelectual negro e negra conhece porque vivencia cotidianamente
a sensação de ao mesmo tempo estar dentro e fora do sistema.
Pensar a partir de questionamentos e não de certezas e verdades
não é uma opção, é pura sobrevivência.
A língua arrumou uma forma de nomear a hierarquia
cientificamente criada entre os sujeitos racializando a forma como
interagimos com o Outro. Não é pacífico afirmar a centralidade da
racialidade na forma moderna como algumas ciências se ergueram,
mas, se se coloca colonialidade, modernidade e racionalidade
juntas, é quase impossível não pensar a partir dessa centralidade
racial:
Na América, a ideia de raça foi uma maneira de outorgar
legitimidade às relações de dominação impostas pela conquista. A
posterior constituição da Europa como nova id-entidade depois
da América e a expansão do colonialismo europeu ao resto do
mundo conduziram à elaboração da perspectiva eurocêntrica do
conhecimento e com ela à elaboração teórica da ideia de raça
como naturalização dessas relações coloniais de dominação entre
europeus e não europeus. Historicamente, isso significou uma
nova maneira de legitimar as já antigas ideias e práticas de relações
de superioridade/inferioridade entre dominantes e dominados.
Desde então demonstrou ser o mais eficaz e durável instrumento
de dominação social universal, pois dele passou a depender outro

- 131 -

Coleção Mestrado em Linguística
igualmente universal, no entanto mais antigo, o intersexual ou de
gênero: os povos conquistados e dominados foram postos numa
situação natural de inferioridade, e consequentemente também
seus traços fenotípicos, bem como suas descobertas mentais e
culturais. Desse modo, raça converteu-se no primeiro critério
fundamental para a distribuição da população mundial nos níveis,
lugares e papéis na estrutura de poder da nova sociedade. Em
outras palavras, no modo básico de classificação social universal da
população mundial (QUIJANO, 2005 p. 107-108).

A citação é longa, mas é extremamente apropriada para
estabelecermos a relação entre identidades, língua e racialidade.
Esses três conceitos tão caros para entender a forma como
existimos neste mundo foram e são extremamente marcados pelo
poder colonial e político das grandes nações e por isso não podem
ser discutidos apartados da política e de uma visão crítica sobre os
mesmos. O fato de estar utilizando tanto o verbo “pensar” neste
texto, que dialoga com autores que criticam a razão e propõe despensar, é para pontuar a ausência de sujeitos, marcados racialmente
em seus corpos e em suas línguas, da construção da intelligentsia
brasileira, visto que fomos construídos pela não racionalidade. Para
refletir sobre esses conceitos, é imprescindível pensar a forma como
as existências indígenas e negro-africanas foram construídas tendo
repercussões discursivas e sociais até hoje para essas populações. Só
será possível construir e considerar as diferentes línguas, sujeitos
e as cosmovisões que eles criam por meio da língua se primeiro
desconstruirmos o que se tem hoje como a identidade desses
sujeitos.
Por identidades ou identificação, não nos interessa nem uma
noção pautada em um psiquismo, nem uma noção ontologizada da
identidade, visto que tanto uma como a outra estão preocupadas
com a busca por uma essência. Nesse trabalho, interessa a identidade
vista como relacional, fragmentada; uma noção de identidade
que seja politicamente motivada. Neste sentido, seguimos em
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uma argumentação que defende uma noção de identidade que
não esteja alheia a esse movimento político e, por isso mesmo,
contingencial. Por isso, concordamos com Hall (2003) e falamos
em identificação, que nos dá a ideia de processo, salientando que
este processo não só passa pela língua, como é constitutivo desta.
Ou seja, a concepção enunciada acima vai contra o essencialismo
que reivindica uma identidade verdadeira, pura, tanto no sentido
natural e biológico, quanto no que essa reivindicação possa ter de
histórica e cultural. A língua (como o sujeito) estão sempre a se
constituir e a constituir algo. É um contínuo processo de busca
pela completude, processo esse que vai se realizar nas interações
verbais, na interação com o Outro. Ao mesmo tempo em que faz,
sofre a ação, ao mesmo tempo em que determina, é determinado:
Está na incompletude a energia geradora da busca da completude
eternamente inconclusa. E como incompletude e inconclusão
andam juntas, nossas identidades não se revelam pela repetição
do mesmo, do idêntico, mas resultam de uma dádiva da criação
do outro que, dando-nos um acabamento por certo sempre
provisório, permite-nos olharmos a nós mesmos com seus olhos.
Como muitos são os outros em cujos olhos habitamos para dar-nos
um acabamento, nossas identidades são múltiplas, estabilidades
instáveis a que sempre regressamos (GERALDI, 2005, p. 8).

Pensando como racialmente o Brasil foi construído, a
miscigenação mais do que um discurso, politicamente motivado,
é uma realidade constatável quando lidamos com o imaginário
racial presente em nosso país. Não estou discutindo se temos ou
não uma alta taxa de miscigenação racial no país, mas o projeto
de nação construído em cima dessa ideia. O projeto de diluição
das diferenças entre as raças para obter uma unificação nacional
e, assim, diluir também o poder político de quem historicamente
foi visto e tratado como diferente igual a desigual, deixou de ser
uma virtualização e se tornou uma realidade na América Latina no
decorrer, principalmente, das últimas décadas:
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Em La Raza Cósmica, obra publicada em 1925, o filósofo mexicano,
José Vasconcelos, pensava que a América Latina ia se tornar uma
nova raça, rica de todas as virtualidades das raças anteriores, a raça
final, a raça cósmica (MUNANGA, 2004, p. 107).

A questão é que quase nenhum país da America Latina, tal
como Brasil, Cuba, Colômbia, República Dominicana, entre
outros, adotou tão bem e integrou de forma tão arrebatadora a
perspectiva da assimilação entre as raças como previu Vasconcelos
e intelectuais brasileiros como Gilberto Freyre. Aqui, como em
outros países da América Latina, a ideologização da miscigenação
veio para ocultar, suplantar, destruir a perspectiva de uma sociedade
pluriétnica e plurirracial, pautada no respeito mútuo e no objetivo
comum de um mundo melhor para todos e todas. Adotamos um
modelo integracionista que serviu não para realmente promover
a interação entre as raças, mas para apagar a participação política,
cultural e intelectual destas, principalmente, a negra e a indígena.
Embora partidário da tese da miscigenação, Darcy Ribeiro (1995)
alerta para o outro lado da perspectiva assimilacionista:
Nas conjunturas assimilacionistas, se dilui a negritude numa
vasta escala de graduações, que quebra a solidariedade, reduz a
combatividade, insinuando a idéia de que a ordem social é uma
ordem natural, senão sagrada (RIBEIRO, 1995, p. 226).

Dessa forma, aqui, os extremos não se opõem ou ao menos
há quem goste de acreditar nisso. Por isso, o mulato é visto como
“válvula de escape”, como mediação, como adiamento do conflito,
do confronto. O mestiço brasileiro pode, assim, cumprir diversas
funções: une os extremos, conjuga as heranças, afirma a “unidade
da pátria” e a homogeneidade da população. Aqui, a pluralidade
não foi nem promovida nem bem vista: tentou-se e firmou-se a
miscigenação como projeto político para o Brasil, na construção
da pátria morena.

- 134 -

Discurso: sentidos e ação
Não se pode deixar de [...] refletir sobre a imperceptível e perigosa
harmonia que muitas vezes existe entre conhecimento científico
e justificação da ordem social. Por exemplo, multiplicou-se e tem
sido amplamente aceita nossa origem biológica a partir de três
raças: a européia, a indígena e a africana. Mas na antropologia
física pouco se enfatiza que o acesso ao poder e aos recursos
socialmente produzidos destes três grupos “biológicos” tenha
sido profundamente desigual. Portanto, com cinco séculos de
colonialismo, neocolonialismo, marginalização, pobreza extrema
etc. que dois, dos três componentes têm sofrido, deve-se ser
precavido com o que se assume como biológico e que pode ter
determinações sociais (SAINT MARTIN, 1997 apud FUENTES,
2002, p. 48, tradução minha).

Essa construção de nação que apaga as existências, inclusive
linguísticas, de dois componentes da história do país tem
consequências graves no nosso modo de fazer pesquisa. Não é à toa
que esses sujeitos são sempre construídos como objetos de pesquisa
tendo suas vozes abafadas pelas nossas bibliografias eurocêntricas
e nossa forma de ver o mundo a partir do ocidentalismo. Em
pesquisa para analisar a concepção de linguagem em produções
indígenas, Oliveira e Pinto (2011) afirmam:
Constatamos, no decorrer da busca pelas produções indígenas, que
o que impede nosso acesso a tais produções e faz com que mesmo
as produzidas nos moldes acadêmicos, como as de Oliveira (2008)
e de Gakran (2008), sejam de difícil acesso, não é por elas não
existirem, mas por estarem subjugadas por concepções científicas
consolidadas marcadas por práticas de genocídio, epistemicídio
(Santos; Meneses; Nunes, 2005) e silenciamento contra as etnias
(OLIVEIRA & PINTO 2011, p. 312).

Isso também pode ser constatado em relação à população
negra, mesmo sendo esta em número altamente expressivo na
sociedade brasileira. Há quem nunca tenha lido um intelectual
negro brasileiro ou apenas saiba citar o geógrafo Milton Santos.
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Acho sempre (ainda) surpreendente constatar em salas de aula
a ignorância de estudantes de graduação e de pós-graduação,
bem como de colegas, a respeito da produção de acadêmicos e
intelectuais negros e negras. Como pensar outras epistemologias
se essas identidades continuam relegadas a um lugar de falados,
mas não de fala? Como conceber outras formas de pensar a
linguagem e sua relação intrínseca com as identidades dos sujeitos
se se considera apenas uma matriz de conhecimento? Até hoje os
estudos sociolinguísticos não sabem explicar, com algum consenso,
o porquê de não termos crioulo se em mais da metade do que se
conhece da história desse país tivemos como população majoritária
os africanos, seus descendentes e, obviamente, suas línguas. Que
projeto tão radical de extinção e genocídio foi este que apagou esta
possibilidade?
Mattos e Silva (2004), sociolinguista que procurou em suas
pesquisas entender que Brasil linguístico era esse, desde os tempos
de colônia, ao discutir a tese de que o português falado pela maioria
da população no país é fruto da influência da população africana e
afro-brasileira, afirmava que língua não é um conceito linguístico,
mas político. Compartilho o pensamento de que
É um discurso que se impõe pela força e pela escrita, ou melhor,
impõe-se com a força institucionalizadora de uma língua escrita
gramatizada que já traz consigo uma memória, a memória do
colonizador sobre a sua própria história e sobre a sua própria
língua” (MARIANI, 2004, p. 24 apud PINTO, 2013, p. 141).

Se por um lado há o discurso da não influência na língua
portuguesa desses dois grupos raciais, há autores que defendem não
só a influência como a possibilidade de pensarmos em crioulização
ou semi crioulos em nosso país. O que faz com que esta última
perspectiva não seja a do mainstream linguístico brasileiro é o peso
do discurso do apagamento dessas populações na história de nossa
língua.
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Pragmática cultural: uma proposta
de pesquisa-intervenção nos estudos
críticos da linguagem

Claudiana Nogueira de Alencar

INTRODUÇÃO
Neste capítulo, levo em conta a ideia da significação como
uso linguístico e como ação, de L. Wittgenstein, e as noções de
palavra mundo e círculo de cultura, de Paulo Freire, para propor
um desenho metodológico para a Pragmática Cultural, proposta
de pesquisa linguística que procura “atravessar a rua” que separa a
academia das práticas e saberes culturais e populares.
A partir de uma investigação-ação da construção e dos
encontros do Fórum Popular da Grande Parangaba, espaço de
discussão e construção pelas diversas representações populares
e acadêmicas sobre os problemas sociais enfrentados por esse
território da periferia de Fortaleza, com foco sobre a violência
contra a juventude pobre e negra das grandes cidades, procurarei
refletir sobre a elaboração de uma perspectiva de pesquisa linguística
interventora, que considere o caráter terapêutico e crítico da
linguagem no enfrentamento de questões nodais do nosso tempo.
Na próxima seção, discorrerei sobre a virada pragmática e
a noção basilar de que o significado de um enunciado é o uso
que as pessoas fazem dele, o que nos leva decididamente para o
terreno das práticas culturais. Na segunda seção, procuro mostrar
como a radicalização do conceito de significado como uso
linguístico, associado ao conceito de práxis, é fundamental para
a chamada Pragmática Cultural. Na terceira seção, apresento os
passos metodológicos para uma pragmática cultural interventora,
baseados no método de educação popular do pensador brasileiro
Paulo Freire. Na quarta e última seção, apresentarei os Círculos
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de Cultura e os significados da violência para as participantes do
Fórum Popular da Grande Parangaba.

SENTIDOS COMO AÇÃO: A VIRADA PRAGMÁTICA
A ideia da linguagem como um modo de ação humana tornase o ponto central da Pragmática, provocada por uma virada, nos
estudos linguísticos, do sistema abstrato para o uso dos signos,
consequentemente para seus usuários e contextos. Essa virada,
que marcou não apenas a filosofia da linguagem e a linguística,
mas de certo modo, as ciências humanas em geral, tem, sem
dúvida alguma, seu ponto chave no pensamento dos filósofos
da linguagem ordinária. J. L. Austin, como um dos principais
representantes da Escola de Oxford, L. Wittgenstein, na segunda
fase do seu pensamento, quando lecionava em Cambridge.
Austin (1969) nos faz repensar a possibilidade de a linguagem
não apenas descrever o mundo (utilizando enunciados constativos),
mas de podermos também fazer coisas com as palavras, ou seja,
de podermos agir por meio da linguagem (utilizando enunciados
performativos). Essa distinção proposta por Austin é questionada
por ele mesmo, ao perceber que o foco, em ambos os tipos de
enunciados, está tanto sobre a utilização que os usuários fazem
desses enunciados, sua performance ou agência, por meios do
que ele chama de atos ilocucionários, quanto do poder que estes
enunciados têm para gerar outras ações ou efeitos de ações, por meio
dos atos perlocucionários. Desse modo, Austin considera todos os
enunciados de linguagem, mesmo os que inicialmente ele chamara
de enunciados constativos, como atos de fala performativos.
Wittgenstein (1959), de um modo mais radical do que
Austin, ressalta o caráter antropológico, formativo e agentivo
da linguagem quando a define como uma forma de vida. Por
meio do conceito de jogos de linguagem, o filósofo considera a
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linguagem como não circunscrita a apenas um domínio humano,
mas a linguagem ou os diversos jogos de linguagem, se mostram,
se misturam aos diversos domínios. Considerando um jogo de
linguagem como atividade como fazer comida, dançar em uma
festa, interpretar uma personagem, orar, jogar xadrez, escrever
um artigo, resolver uma equação matemática, Wittgenstein nos
faz pensar na impossibilidade de separar o linguístico do nãolinguístico em nossas práticas cotidianas.
Os filósofos linguistas, como assim foram chamados os
filósofos da linguagem comum, da linguagem ordinária, foram,
contudo, contestados pela tradição filosófica formalista que
instava em generalizar conceitos, abstrair os estudos dos exemplos
concretos da linguagem cotidiana. Wittgenstein não foi entendido
por seu próprio mentor, Bertrand Russell, quando passou a
criticar o atomismo lógico, presente na única obra publicada por
Wittgenstein em vida, o Tractatus Lógico-Philosophicus (1922).
Já Austin teve o seu trabalho sobre a teoria dos atos de
fala “domesticado” por uma visão reducionista e formalista da
linguagem em um trabalho de releitura feita pelo filósofo norteamericano John Searle, considerado como o herdeiro intelectual
legítimo do mestre inglês (RAJAGOPALAN, 2010). Procurei
mostrar como Searle conduziu o pensamento austiniano por
um caminho totalmente diverso da visada pragmática de Austin.
A retórica de Searle coloca-o na posição de um anti-Austin
(ALENCAR, 2005), apesar do prestígio que Searle goza como
responsável por uma “leitura oficial” de Austin.
Searle contesta não apenas Austin, mas todos os filósofos
linguistas, ao considerar-lhes a defesa pela linguagem cotidiana
como falaciosa. Ele diz em sua famosa obra Speech Acts (1981, p.
193):
Gostaríamos agora de apresentar algumas observações que servirão para
explicar como se chegou a cometer esses erros. Os filósofos da lingüística
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do período em discussão, não tinham nenhuma teoria geral da
linguagem, sobre que baseadas suas análises conceptuais particulares. O
que tinham, à guisa de teoria, eram poucos slogans, o mais proeminente
dos quais era: “a significação é o uso”. Este slogan encarnava a crença de
que a significação de uma palavra não é dada nem pela procura de uma
entidade mental que lhe seja associada em um universo introspectivo,
nem pela busca de alguma entidade que essa palavra representaria, fosse
ela abstracta ou concreta, mental ou física, particular ou geral, mas,
antes, por um cuidadoso exame de como a palavra é realmente usada
na língua (SEARLE, 1981, p.193, tradução minha).

É este “cuidadoso exame de como a palavra é realmente
usada na língua”, exame rejeitado por Searle, que eu gostaria de
advogar para uma pragmática do cotidiano, que tenho chamado
de Pragmática Cultural (ALENCAR, 2008).

UMA PRAGMÁTICA DECOLONIAL E INTERVENTORA
O primeiro desenvolvimento dessa Pragmática Cultural
surgiu quando realizei um estudo da violência linguística nos
jogos de linguagem da cultura cotidiana1. Naquele momento
iniciara uma proposta de aparato teórico metodológico em
Pragmática que levasse em conta a interação linguística concreta
de pessoas reais e que não reduzisse o sentido ao fruto de uma
intenção. Ao contrário, nesta concepção, considera-se que todo
sentido é historicamente constituído a partir de diversos fatores
1 Projeto de pesquisa intitulado “As construções dos sentidos da violência
nas práticas culturais do Sertão Central do Ceará”, coordenado por mim, com
financiamento da Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico
e Tecnológico/FUNCAP, através do Programa de Bolsas de Produtividade em
Pesquisa e Estímulo à Interiorização - BPI (Processo- BPI-1424/08). Esse projeto
gerou uma nova linha de pesquisa no então Curso de Mestrado Acadêmico
em Linguística Aplicada da UECE intitulada Pragmática Cultural e Estudos
Críticos da Linguagem. Com a transformação do mestrado em Programa de PósGraduação em Linguística Aplicada, a linha foi denominada somente de Estudos
Críticos da Linguagem.
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(sociais, culturais, econômicos, políticos) integrados na produção
e interpretação linguísticas. Cito:
Tratar os sujeitos como situados historicamente considerados como
capazes de intervir no mundo através de suas práticas nos diversos jogos
de linguagem reais em que interagem, situa a Pragmática longe das
posturas meramente formalistas que prescrevem um ideal de interação,
um sujeito autônomo e o sentido como intenção. Essa proposta de
produção de uma teoria pragmática da vida cotidiana mostra a relevância
desta pesquisa para os estudos da linguagem, livrando a pragmática
de seus principais limites teórico-metodológicos e está alicerçada no
trabalho filosófico de L. Wittgenstein e J. Austin (ALENCAR, 2008,
p. 12).

Mais tarde, a partir da noção wittgensteiniana de jogos de
linguagem, procuro perceber a Pragmática Cultural como ponte
entre a Pragmática e a Antropologia Linguística, com o objetivo
atender às problemáticas que se estabelecem entre linguagem
e cultura. Procuro, pois, pensar linguagem enquanto práxis
sociocultural, em que sujeitos estão comprometidos com sua ação
linguístico-social no cotidiano (ALENCAR, 2014).
Neste capítulo, trago para a reflexão minha experiência como
pesquisadora, professora extensionista e gestora do Programa
Diálogos UECE-Comunidade2, vivências provocadas pela
conquista de professoras, professores e estudantes para garantirem
o preceito da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão
na universidade brasileira3. Seguindo os passos metodológicos
2 O Programa Diálogos UECE-Comunidade, desenvolvido pela Pró-Reitoria de
Extensão da Universidade Estadual do Ceará-UECE, é um programa de incentivo
à interação dialógica entre a UECE e a sociedade, por meio de ações coordenadas
de extensão universitária junto às comunidades do entorno aos campi da UECE,
com ênfase no diálogo, na troca de saberes e na articulação com os líderes
comunitários, movimentos e organizações sociais.
3 Graças a luta do Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino
Superior, a Constituição de 1988 preceitua a “indissociabilidade entre ensino,
pesquisa e extensão” (Artigo 207) e estabelece que “as atividades universitárias
de pesquisa e extensão poderão receber apoio financeiro do poder público”
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dessas vivências chegamos a um desenho metodológico para uma
Pragmática Cultural voltada para o cotidiano, para as vivências
culturais, para os jogos de linguagens, porém, mais que isso: uma
pragmática que radicalize a ideia de que linguagem é ação, em
todas as suas implicações políticas.
Como já dissemos, quando refletíamos sobre um modus
operandi para a nova pragmática, que:
o que o pragmaticista tem a falar sobre o que é a língua e como ela
funciona depende, assim, de evidência tanto do que as pessoas fazem
com as palavras (i.e., a pragmática) quanto do que falam sobre o que
fazem com as palavras (i.e., a metapragmática) (SILVA, FERREIRA e
ALENCAR, 2014, p. 31).

Devo ir adiante dizendo que o que as/os pragmaticistas têm a
falar depende do que fazem “do que falam sobre o que fazem com
as palavras”. Ou seja, nossa metapragmática no processo de teorizar
também tem seus efeitos perlocucionários, constituindo formas de
vidas comprometidas ou não com a mudança da realidade cruel
de injustiças sociais em que vivemos. Trata-se de fazer a pergunta:
Para que investigamos? A serviço de quem investigamos?
Para que os estudos da linguagem possam de fato contribuir
na luta contra o sofrimento humano (MOITA LOPES, 2006) será
preciso romper contra a colonialidade do saber (LANDER, 2005).
A violência epistêmica, marcada pelas formas de colonialidade de
poder (QUIJANO, 2009), autoriza os que podem dizer o que
sabem, os que podem contextualizar e legitimar esse saber. Nesse
sentido, é urgente dizer que é preciso decolonizar a Pragmática. É
preciso saber para que contexto olhar, é preciso sulear o nosso canto
e enegrecer as nossas teorias. Somente assim, poderemos entender
por quê mesmo dentre os autores anglófonos pragmatistas há um
seletivismo, por quê determinadas interpretações ou leituras de
determinadas teorias são legitimadas e outras não. De colonizar
(Artigo 213, § 2º).
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a pragmática é um imperativo para que nossas teorias e nossa
profissão como linguista, como diz Rajagopalan em sua linguística
crítica, tenha alguma relevância na vida real das pessoas subjugadas
também pela linguagem, por sua pragmática e metapragmática.
Ora, mas podemos nos questionar: teríamos uma teoria da ação
linguística ao sul? Temos uma teoria pragmática decolonial? Ou
somente temos autores do mundo anglo-saxão para nos inspirar?
É nesse sentido que me propus, neste capítulo, a convocar o que
chamo de uma teoria da linguagem do pensador brasileiro Paulo
Freire (1987). E como a teoria da linguagem em Paulo Freire é
também uma teoria da ação e uma ação pela palavra, posso chamála, nesse sentido, de teoria pragmática em Paulo Freire. Vejamos:
Assim como o opressor, para oprimir, precisa de uma teoria da ação
opressora, os oprimidos, para libertar-se, necessitam igualmente
de uma teoria de sua ação. O opressor elabora a teoria de sua ação,
necessariamente sem o povo, pois que é contra ele. O povo, por sua
vez, enquanto esmagado e oprimido, introjetando o opressor, não
pode, sozinho, constituir a teoria de sua ação libertadora. Somente no
encontro com a liderança revolucionária, na comunhão de ambos, na
práxis de ambos, é que esta teoria se faz e refaz (FREIRE, 1987.)

Desse modo, assim como a teoria da ação, em Austin e
Wittgenstein, permite-nos questionar as dicotomias metafísicas
tradicionais mente/corpo, sujeito/objeto, teoria/prática, a categoria
freireana da “práxis” permite-nos também, de acordo com Alencar,
Carvalho e Mendes (2015), questionar as dicotomias ser humanomundo, matéria-espírito, teoria-prática, sujeito-objeto, essênciaaparência. Por isso, é também no sentido epistêmico, mas não
somente neste que a práxis é revolucionária. Não se pode esquecer
sua dimensão de transformação concreta na vida material das
pessoas. A práxis seria, pois, uma “atividade transformadora,
criadora, autocriadora, uma atividade que produz, forma e
transforma o homem social, seu meio, sua consciência e suas ações
no mundo real (CARVALHO, PIO & MENDES, 2014, p. 6).
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Seria um ponto fundamental para a Pragmática Cultural
trazer o conceito de práxis freiriana que articula teoria e prática.
Desse modo, a pesquisa em Pragmática Cultural não pode ser
descritivista ou interpretativista, mas deve ser uma investigação–
ção. Segundo Tripp (2005), a investigação-ação é um termo para
designar um processo de pesquisa que
siga um ciclo, o qual se aprimora a prática pela oscilação sistemática
entre agir no campo da prática e investigar a respeito dela. Planeja-se,
implementa-se, descreve-se e avalia-se uma mudança para a melhora de
sua prática, aprendendo mais, no correr do processo, tanto a respeito
da prática quanto da própria investigação (TRIPP, 2005, p. 445-446).

Desse modo, apresento, na próxima seção, uma investigação
ação sobre a construção do Fórum Popular da Grande Parangaba.
Neste capítulo focalizo, na análise, dados da observação
participante, complementados por gravações e relatos de pesquisa.

A CONSTRUÇÃO DO FÓRUM POPULAR DA GRANDE
PARANGABA
No desenvolvimento de minha investigação sobre gramáticas
decoloniais do cotidiano4, participei do evento “UECE e as
lideranças comunitárias de seu entorno”5, que tinha como objetivo,
segundo o convite da Pró-Reitoria de Extensão (PROEX), maior
integração de ações entre as partes, universidade e comunidade,
para o fortalecimento das relações e a troca de saberes. No
encontro, que aconteceu na Universidade Estadual do Ceará
(UECE), os gestores apresentaram um pouco da história da UECE
4 Projeto de Pesquisa intitulado “Por uma pragmática cultural: cartografias
descoloniais e gramáticas culturais em jogos de linguagem do cotidianoPRAGMA CULT”. O referido projeto recebeu parecer favorável (Parecer número
459.008) do CEP Comitê de Ética e Pesquisa, em 29/10/2013.
5 Esse encontro foi realizado em 27 de fevereiro de 2014, às 19:00hs, no Auditório
Professor Aluísio Cavalcante, localizado no Centro de Estudos Sociais Aplicados
(CESA), no campus do Itaperi/UECE.
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e as possibilidades de interação com a comunidade por meio de
vários projetos de extensão. No auditório, a presença numerosa de
coletivos culturais, movimentos sociais, escolas e outras entidades
comunitárias da Serrinha, bairro situado no entorno do Campus
do Itaperi, como o Ensaio Rock, a Caravana da Periferia, o
Movimento Pró-Parque Lagoa da Itaperaoba, o Hip Hop Gospel,
Movimento de trabalhadores e trabalhadoras Rurais Sem TerraMST. Quando se abriu espaço para perguntas alguns jovens se
manifestaram, solicitando a palavra6:
1. Pedro: A universidade não dá acesso aos jovens da comunidade
que vê de longe esse grande equipamento, mas não pode utilizar.
2. Manuela: Tenho uma reclamação, os jovens do Hip-Hop que
ensaiavam aqui na UECE, estão impedidos de entrar pra ensaiar. Há
uma verdadeira criminalização dos jovens aqui do Bairro. Quando
entram aqui já são abordados por policiais, pensando que se tratam de
bandidos.
3. João: Não pensa que vão nos domesticar com esses projetos!
Não vem não!
Para entender a fala dos jovens, é preciso entender que, suas
falas, sua linguagem não foram apenas um modo de nos conduzir
para a ação, mas eram em si uma ação. Para entender aquele jogo
de linguagem, experimentei na prática com aqueles alunos a ideia
de Paulo Freire (2006, p. 11) de que “linguagem e realidade se
prendem dinamicamente”. Entendi que, quando o educador da
libertação dizia que a leitura do mundo sempre precede a leitura
da palavra, há muito mais para entendermos do que a simples ideia
de que para cada texto há um contexto e o contexto vem sempre
antes. É preciso entender que elementos do mundo (o chamado
extralinguístico) são constitutivos da linguagem, ou melhor,
sujeitos, instituições, ideologias, tempo e espaço não são externos
6 Todos os nomes são fictícios resguardando o anonimato do(a)s participantes
da pesquisa.
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à linguagem, mas delimitados e específicos a determinados jogos
de linguagem.
Como já disse anteriormente (ALENCAR, 2015), a noção de
linguagem como “forma de vida”, da segunda fase do pensamento
do filósofo austríaco Wittgenstein (1958), seria de um modo
antropológico histórico, dinâmico e dialógico uma continuação da
visada lógica de sua primeira fase, no que diz respeito ao aforismo:
“os limites da minha linguagem são os limites do meu mundo”
(WITTGENSTEIN, 1922).
Assim os atos de fala proferidos pela(o)s jovens não são
meramente constativos, mas performances de denúncias da dura
realidade em que vivem. Embora estivessem em outro jogo de
linguagem diferente daqueles do seu cotidiano, em uma reunião
com gestore(a)s e professore(a)s da universidade, suas palavrasmundo (“impedidos”, “abordados”, “bandidos”, “criminalização”
“domesticar”) traziam os “limites do seu mundo” para aquele
novo jogo, que é por eles interpretado como uma tentativa de
domesticação por parte dos acadêmicos. E que limites são esses
trazidos por palavras que se “encarnam numa série de coisas, de
objetos [...] nas suas cores, nos seus movimentos?” (FREIRE,
2006, p. 11-12).
A Serrinha, bairro onde está situada a sede da UECE, o
campus do Itaperi, faz parte da macroregião chamada Grande
Parangaba. Trata-se de uma região cercada de lagoas e marcada
por diversas ocupações irregulares. Abrangendo áreas consideradas
como de risco, a Serrinha tem 27.395 habitantes, sendo que
metade da população tem idade máxima de até 30 anos (MOTA
BRASIL, 2010). Diversas são as comunidades que integram a
Serrinha: Comunidade dos Buracos, Itaperi, Vila Rica, Rampa,
Santa Tereza, Parque Dois Irmãos, Cruzeiro e Garibaldi.
Todos esses territórios, como as cidades invisíveis de que
nos fala Martin-Barbero (2004), reclamam uma cartografia que
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supere tanto o seu apagamento, enquanto cidade informal, do
planejamento de políticas públicas, quanto à hegemonia discursiva
dos mapas socialmente esmagadores traçados sobre a juventude
nas páginas policiais da grande mídia. É preciso tecer mapas a
partir das rotas culturais juvenis da gente negra das periferias,
conhecer seus jogos de linguagem, escutar a sua perspectiva, ouvir
suas dores, suas angústias e indecisões. Mais do que isso, é preciso
reconhecer-lhes a voz, seus movimentos de resistência; é preciso
dar-lhes a palavra, como nos falava Paulo Freire.
Foi então que os atos de fala dos jovens dos coletivos ali
presentes viajaram provocando efeitos perlocucionários de
estranheza, mas também de conscientização e compreensão:
nós, professoras ligadas à PROEX, percebemos que não bastava
realizar um evento convocando as lideranças comunitárias para
que se sentissem acolhidos pelos projetos de extensão, como uma
política de boa vizinhança. Era preciso conhecer sua gramática
cultural, da qual aquelas lexias faziam parte. Era preciso conhecer
suas demandas e tentar se articular de modo dialógico para buscar
soluções coletivas.
Desse modo, resolvemos realizar outro encontro para
possibilitarmos a escuta daqueles e daquelas jovens. Um encontro
em que simplesmente escutássemos suas demandas, seus problemas
e o que esperavam da Universidade para resolver tais questões. Esse
encontro que somente foi realizado cinco meses depois, devido à
greve de professores e estudantes, despertou-me para reconhecer
que seguíamos o caminho do diálogo, indicado por Paulo Freire
em seu método.
É assim que, durante o Encontro de Escuta7, percebeu-se
que alguns problemas que a comunidade da Serrinha enfrentava,
como a luta que já dura dezenove anos em defesa da revitalização
7 Esse encontro foi realizado no dia 11 de setembro de 2014, às 19:00hs, no
Auditório Professor Aluísio Cavalcante, localizado no Centro de Estudos Sociais
Aplicados (CESA), no campus do Itaperi/UECE.
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da Lagoa da Itaperaoba, eram similares à luta que os moradores
do bairro vizinho da Parangaba enfrentavam em defesa da Lagoa
da Parangaba. Outros problemas enfrentados pelos moradores de
ambos os bairros eram a falta de espaços de lazer e cultura para a
juventude, o extermínio da juventude pobre e negra, a violência.
Nesse jogo de linguagem que intitulamos “momento de escuta”,
uma das regras é que enquanto pesquisadores, extensionistas e
gestoras8, ocupando posições assimétricas devido a hegemonia
dos saberes acadêmicos, apenas escutaríamos todas as colocações,
negando-nos inclusive a participar da mesa que foi ocupada pelos
membros da comunidade.
Após a escuta dos problemas apontados pelos grupos foi sugerida
pelas lideranças comunitárias a ideia de constituição de um fórum
popular que encampasse as lutas coletivas dos bairros circunvizinhos.
O diálogo entre os militantes dos movimentos sociais e participantes
dos coletivos culturais permitiu uma problematização coletiva em
torno de problemas comuns e encaminhamentos.
Em sua Pedagogia do Oprimido (1987), Freire nos fala de uma
teoria problematizadora, em que não haja distinção entre sujeito e
objeto (no caso dele, educador e educando), ambos integrariam um
mesmo processo, estabelecendo-se uma relação dialógico-dialética,
na qual ambos aprendem juntos. Ambos trocam experiências e
saberes, ambos produzem conhecimento. Diferentemente da teoria
antidialógica em que ocorre a dominação do sujeito sobre o seu
objeto, os dados assim como os objetos de pesquisa são manipulados,
nunca ouvidos, nuca escutados, em um processo que se compara
a uma invasão cultural. A teoria antidialógica seria própria dos
opressores, o que nos faz refletir sobre que tipo de aparato teórico
sustenta nossas pesquisas.
É possível relacionar essa visada de Paulo Freire com o
pensamento de Viveiros de Castro (2002), em sua antropologia
8 No início de setembro de 2014, assumimos a gestão da Pró-Reitoria de extensão
da UECE.
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simétrica, quando questiona o fato de somente o antropólogo
ter o poder de interpretar os sentidos nos jogos de linguagem da
etnografia. Antropólogo e nativo produzem sentidos e produzem
jogos de linguagem, mas somente o primeiro pode constituir,
definir e interpretar os sentidos do segundo. Essa assimetria entre
pesquisador(a) e pesquisado(a) pode fazer, então, com que a
interpretação do(a) pesquisador(a) se baseie em sua própria forma
de vida, nas regras de sua gramática, domesticando os sentidos
produzidos pelos participantes da pesquisa:
O antropólogo usa necessariamente sua cultura; o nativo é
suficientemente usado pela sua. Tal diferença, é ocioso lembrar, não
reside na assim chamada natureza das coisas; ela é própria do jogo de
linguagem que vamos descrevendo, e define as personagens designadas
(arbitrariamente no masculino) como ‘o antropólogo’ e ‘o nativo’.[...]
O antropólogo tem usualmente uma vantagem epistemológica sobre o
nativo. O discurso do primeiro não se acha situado no mesmo plano que
o discurso do segundo: o sentido que o antropólogo estabelece depende
do sentido nativo, mas é ele quem detém o sentido desse sentido/ele
quem explica e interpreta, traduz e introduz, textualiza e contextualiza,
justifica e significa esse sentido (VIVEIROS DE CASTRO, 2002, p.
114-115).

O autor propõe uma inversão nessa posição: e se ao invés de
utilizarmos as categorias da nossa gramática, o nosso vocabulário,
para interpretarmos os nativos (sujeitos investigados), utilizássemos
as categorias propostas por eles (as) como categorias analíticas de
nossa pesquisa? Nas palavras do autor:
O que acontece se recusarmos ao discurso do antropólogo sua
vantagem estratégica sobre o discurso do nativo? O que se passa quando
o discurso do nativo funciona, dentro do discurso do antropólogo, de
modo a produzir reciprocamente um efeito de conhecimento sobre esse
discurso? Quando a forma intrínseca à matéria do primeiro modifica a
matéria implícita na forma do segundo? (VIVEIROS DE CASTRO,
2002, p. 114)

- 153 -

Coleção Mestrado em Linguística
Nesse sentido, fomos provocados pelo próprio movimento
que no encontro seguinte9, intitulado “Pela interação e defesa
da grande Parangaba”, decidiu que não gostaria mais de utilizar
aquele espaço de auditório e o formato palco para os encontros. Os
membros da comunidade que trabalham com educação popular
sugeriram que se utilizasse a metodologia freireana, o Círculo de
Cultura, para os encontros do que agora foi denominado “Fórum
Popular da Grande Parangaba”, unindo os(as) moradores(as) dos
bairros Serrinha e Parangaba e como disseram “de outros bairros
vizinhos que se achegarem”. A partir de um ato de fala de uma
representante que dizia: “a linguagem tem poder, vamos criar
agora, de boca o nosso fórum!”. Desse modo, ficou marcada a
realização dos próximos fóruns com os seguintes temas: meio
ambiente; direito à cidade; violência; juventude e esporte, lazer,
arte e cultura.
Desse modo, os passos metodológicos propostos em minha
pesquisa inicial (cartografia10, ressignificação11 e intervenção12),
foram modificados, por parte dos sujeitos da pesquisa, que adotou,
espontaneamente, o seguinte desenho, composto também de três
etapas, baseadas no Método Paulo Freire (1989):
1) Investigação: pesquisadores (as) e pesquisados (as) buscam,
nas formas de vida dos (as) pesquisados(as) e da comunidade onde
9 Este encontro foi realizado no dia 17 de dezembro de 2014, as 09:00 horas, no
Auditório Paulo Petrola no Campus do Itaperi, UECE.
10 Nesta fase, busca-se etnografar/cartograr diversas práticas discursivas
cotidianas, focalizando suas gramáticas culturais, constitutivas das subjetividades
de grupos sociais.
11 Nesta fase, pretende-se analisar as linguagens da transformação no cotidiano
dos agentes como modo de agência na constituição de uma gramática cultural
que ressignifica a violência colonizadora, através de ritualizações, nomeações e
narrações nas práticas políticas e culturais dos agentes.
12 Nesta fase, intenta-se possibilitar visibilidade à produção cultural desses
grupos, respeitando, suas demandas e desafios através da promoção de oficinas
de conotação de histórias e rodas de leitura sobre questões escolhidas como
importantes pelas participantes dos movimentos sociais e culturais.
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eles vivem, as palavras e temas centrais de sua biografia. Em nossa
pesquisa, essa etapa foi vivenciada durante o momento de escuta,
realizado em 11 de setembro de 2014.
2) Tematização: os temas gerados na etapa anterior são
sistematizados, buscando o seu significado social, tomando assim
consciência do mundo vivido. Essa etapa foi vivenciada durante
o encontro de planejamento, realizado no dia 17 de dezembro de
2014.
3) Problematização: pesquisadores(as) e pesquisados(as)
procuram construir juntos uma visão crítica do mundo,
focalizando na transformação do contexto vivido, por meio
dos chamados encaminhamentos. Essa etapa tem sido realizada
durante os encontros dos círculos de cultura, que acontecem neste
ano de 2015, quando as reuniões do fórum passaram a acontecer
por meio dos Círculos de Cultura.
É possível perceber que cada uma dessas etapas é realizada
também durante um único Círculo de Cultura. Os Círculos, como
pude perceber, são excelentes jogos de linguagem, técnicas que nos
permitem entender os significados como usos da linguagem, a
partir de gramáticas culturais.

O CÍRCULO DE CULTURA: OS SIGNIFICADOS DA
VIOLÊNCIA
Os Círculos de Cultura foram aplicados por Paulo Freire
durante o Movimento de Cultura Popular do Recife (MCP). A
partir dos passos metodológicos, apontados na seção anterior, as
palavras vão sendo geradas pelos participantes e, a partir destas, os
problemas do cotidiano do grupo são discutidos e encaminhados
para prováveis soluções ou investida. Os Círculos permitem um
exercício de práxis discursiva, porque são as palavras geradoras que
possibilitam a articulação entre teoria e prática, entre o discurso e a
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ação, ou melhor, o discurso como ação. São as palavras geradoras,
como palavras-mundo, que se associam a gramáticas culturais
cotidianas.
No caso do Círculo de Cultura sobre Violência e Cidade,
realizado pelo Fórum Popular da Grande Parangaba, no Espaço
Ekobé, o círculo se realizou em uma grande roda. De início, o
grupo Cirandas da Vida fez uma acolhida, com uma canção que
deveria ser seguida e que garantia que cada participante abraçasse
o seu ou a sua companheira do grupo. Cada participante recebeu
um pincel e um pequeno cartaz e escreveu a palavra ou expressão
que conceituasse ou explicasse o que significa a palavra violência.
Em seguida, cada um passou pelo centro do círculo, mostrando
seu cartaz, e foram se aproximando pela semelhança entre os
significados das palavras escolhidas. A partir daí formaram grupos
para discutir as causas da violência, pensar em possível soluções e
encaminhá-las.
Os significados das palavras são de fato o seu uso. A geração da
palavra era trazida da realidade de cada um, comprovando aquilo
de que nos fala Hanks (1996, p. 232): “o significado deriva de uma
fusão da forma linguística com o contexto”. É desse modo que o
significado de violência vai ser diversamente construído:
1. falta de estrutura, de assistência do Estado;
2. egoísmo, falta de amor;
3. desumanização;
4. ausência;
5. desigualdade social;
6. extermínio da juventude;
As palavras geradas mostram a violência como um fenômeno
complexo, cujos significados são ligados a gramáticas culturais.
Os grupos que significaram violência como em 1 e 4 (falta de
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estrutura, de assistência do Estado) fizeram referência ao contexto
atual do capitalismo, em que governos nacionais e grandes
empresas internacionais se associam para a criação de zonas
livres de comércio, mercados comuns, facilitando a mobilidade
de bens, serviços e capitais. Ocorre, então, uma assimilação entre
território, movida pela mais-valia, que se torna mundial por via
da produção e unificada pelo sistema financeiro. Desse modo, a
internacionalização da economia, facilitada por arranjos políticos
e normatizações nacionais tem requalificado o espaço geográfico
de modo perverso, acentuando as desigualdades sociais com suas
diferenças históricas.
A significação 2 e 3 foi apresentada pela ênfase no caráter
inumano da violência; segundo as (os) defensores dessa significação,
a violência constitui hierarquias que animalizam o humano para
expurgá-lo, condenando-o a opressão que o escraviza veladamente.
A violência colocaria o outro em um não lugar.
Os que defendem a significação 5 mostraram como os índices de
violência estão diretamente associados aos índices de desigualdades
sociais (BRASIL, 2012). Os depoimentos trazem a violência
como vitimizadora dos que ocupam posições subalternas, como
quilombolas, ribeirinhos, indígenas, trabalhadores explorados e
fragmentados nas grandes cidades, pessoas sem terra, sem teto,
sem esperança, graças aos sistemas sociais altamente excludentes.
A gramática para Wittgenstein se refere ao ordenamento
histórico de todas essas formas de vida que se fundem às
significações de 1 a 6, o que significa práticas culturais reguladas.
Como não se trata de um sistema de regras sintático-semântico
que constituiria a gramática de uma língua, mas sim de gramática
pragmática, utilizamos o termo “gramática cultural”, seguindo
a linha de pensamento de Veena Das (2007), em seu trabalho
etnográfico sobre as relações entre gênero, violência e subjetividade.
Gramáticas culturais dizem respeito ao estabelecimento, muitas
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vezes invisível, de regras culturais, constituídas na historicidade
de nossas formas de vida, que respondem pelo ordenamento de
discursos, de subjetividades e de ideologias (ALENCAR, 2015).
Nesse sentido, além dos participantes terem relatado sobre
a violência estrutural, que produz concentração de riquezas,
exclusão social e uma série de desigualdades, os coletivos juvenis
apontaram para a necessidade urgente de se promover os valores
da igualdade e da não discriminação, o enfrentamento ao racismo
e ao preconceito geracional, que contribuem com os altos índices
de mortalidade da juventude negra brasileira. Os depoimentos
ouvidos no Círculo de que, por serem pobres e negros, os jovens
são, predeterminadamente, condenados são indicadores de um
significado de violência como uma ação seletiva, porque marca e
mata preferencialmente jovens negros das classes populares13. O
racismo continuaria sendo um elemento chave na colonialidade
do poder. Como encaminhamento, o próximo fórum pretendia
tematizar justamente sobre o extermínio da juventude.

ATRAVESSANDO A RUA: CONSIDERAÇÕES
Neste capítulo, defendi a importância de realizarmos pesquisas
interventoras em Pragmática Cultural. Para isso, convoquei o
conceito de práxis freiriana que articula teoria e prática. A partir
dessa visão, a pesquisa em Pragmática Cultural não pode ser
descritivista ou interpretativista, mas deve ser uma investigaçãoação.
Os Círculos de Cultura como jogos de linguagem, pensados
como instrumento de formação freireana, permitem um exercício
de práxis discursiva, porque trazem à tona as palavras geradoras
que possibilitam a articulação entre teoria e prática, pois como
palavras-mundo se associam a gramáticas culturais cotidianas.
Desse modo, como pesquisadora ativista e extensionista, organizei
13 Cf. Mapa da Violência 2012: a cor dos homicídios no Brasil
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junto com outros (as) participantes do Fórum da Grande Parangaba
o Círculo de Cultura em que se debateu a temática da violência,
escolhida anteriormente pelo próprio Fórum.
É a noção wittgensteiniana de gramática que nos possibilita
entender como a linguagem da violência da qual a juventude é
vítima é sempre compartilhada, sempre social. Desse modo,
entendemos que a dor, o sofrimento e a violência não escapam à
linguagem, mas são constitutivos de jogos de linguagem, atividades
socioculturais, linguisticamente constituídas e reguladas por suas
gramáticas na dinamicidade da história (ALENCAR, 2015). Nesse
sentido, a gramática cultural dos coletivos juvenis do entorno
do Campus do Itaperi pode significar uma resposta subalterna à
violência seletiva imposta pela colonialidade do poder.
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A mobilização de cenografias
discursivas e o gerenciamento da
imagem de si como indícios de autoria

Fernanda Mussalim

CONSIDERAÇÕES INICIAIS
As propostas pedagógicas de ensino de Língua Portuguesa
no Brasil, desde o final da década de 70 do século XX, têm se
centrado na questão do texto, dos processos de textualização e dos
gêneros do discurso. Neste contexto, a problemática da relação
entre escrita e subjetividade norteou grande parte das pesquisas
e, não raras vezes, desembocou na problemática da autoria. A
proposta de Sírio Possenti, que relaciona estilo, subjetividade e
indícios de autoria, apresentou-se bastante fecunda na análise de
textos escolares, especialmente ao definir que os indícios de autoria
– dar voz aos outros; evitar a mesmice em relação ao modo como
se dá voz aos outros; manter distância em relação ao que se diz e
aos interlocutores – são da ordem do discurso e não da gramática
ou do texto.
Partindo dessa perspectiva, pretendo, neste texto, demonstrar
a viabilidade de se considerar mais dois elementos como possíveis
indícios de autoria: a mobilização de cenografias discursivas e o
gerenciamento da imagem de si. Esses conceitos, tais como são
mobilizados neste trabalho, foram postulados no quadro teórico
proposto por Dominique Maingueneau para a Análise do Discurso
e possibilitam verticalizar a posição de Possenti anteriormente
apresentada, de que os indícios de autoria são da ordem do
discurso. Tomarei para análise um texto recente publicado na
imprensa brasileira, a fim de analisar a relação entre mobilização
de cenografias, gerenciamento da imagem de si e marcas de
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subjetividade, isto é, entre os dois fenômenos discursivos aqui
abordados e indícios de autoria.
Inicio fazendo uma breve apresentação da proposta de Possenti
e, em seguida, dos conceitos de Maingueneau que serão aqui
mobilizados. Posteriormente, a fim de demonstrar a viabilidade
de minha hipótese, empreenderei uma análise de uma “matéria de
serviço” publicada em novembro de 2014 na revista Sociologia,
uma revista de divulgação científica, que põe a circular pesquisas e
tendências do campo das Ciências Sociais.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Possenti (2002/2009)1, em seu texto “Indícios de autoria”,
posicionando-se em relação aos critérios que devem ser levados em
conta, especialmente no contexto escolar, para se avaliar um texto
como bom ou ruim, defende que um texto não pode ser avaliado
positivamente ou negativamente a partir do critério da correção
gramatical (compreendida como sujeição às normas de uma
gramática de natureza normativa), nem estritamente a partir de
critérios definidos pelas teorias do texto (como os critérios de coesão
e coerência) e nem por seu conteúdo ou suposta mensagem (o que
implicaria pagar tributo às teorias da informação, que assumem,
dentre outros, o pressuposto da univocidade e da transparência
do sentido). Diferentemente, para o autor, um texto deve ser
avaliado levando-se em conta critérios discursivos, o que passa
necessariamente pela questão da subjetividade, entendida como
o modo pelo qual um sujeito se inscreve num quadro histórico,
social, cultural e dali enuncia, pondo a circular, no interdiscurso,
crenças e ideologias. Em outras palavras, a subjetividade, para
Possenti, implica tanto singularidade quanto tomada de posição.
1 Texto publicado originariamente em 2002 na revista Perspectiva, (20) 1,
do Centro de Ciências da Educação. Florianópolis: Editora da UFSC, p.
105-124. Posteriormente, em 2009, foi publicado em livro de coletâneas do
autor (Cf. referências bibliográficas).
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Considerando, pois, a possibilidade de relacionar esses dois
aspectos da enunciação – singularidade e tomada de posição –
é que Possenti encontra um caminho para discutir a questão da
autoria em textos de escolares e vestibulandos, desviando, em
alguma medida da proposta foucaultiana – hegemônica, na época
–, segundo a qual a problemática da autoria recobre e coincide
integralmente com os correlatos autor/obra (só se pode falar em
autor se ele tem uma obra) e autor/fundador de discursividade (só
se pode falar em autor se ele funda uma discursividade).
Mas como, então, “encontrar” a autoria fora desse parâmetro?
Como identificar a presença do autor num texto ou, ainda, no
dizer de Possenti (2009, p. 107), “como distinguir textos com de
textos sem autoria”? Essa questão assim colocada é de fundamental
importância para compreender o espaço em que se configura a
proposta de Possenti. Não se trata de banalizar a noção de autoria,
confundindo-a com a de produtor, locutor ou falante (a ponto
de ser possível falar em “autor de nota fiscal” ou em “autor de
memorando interno”), mas de considerar que, em textos nos quais
se pode perceber uma relação entre singularidade e tomada de
posição, é possível falar em indícios de autoria.
Essa noção é formulada no interior de um movimento teórico
que assumia a linguagem como atividade interativa, a escrita
como trabalho, o texto como processo, o discurso como tomada
de posição, e que, por isso, fazia ruir (ao menos em tese) uma
velha tradição escolar que subjugava linguagem, textos e sujeitos
a modelos formais pré-estabelecidos. Nesse sentido, a noção
de indícios de autoria resgata o postulado de que os sujeitos se
inscrevem socialmente por meio da linguagem e deixam, nos textos,
indícios de um modo de inscrição. Dessa perspectiva, essa noção
não pode ser compreendida como “quase-autoria”, como indícios
de que certos alunos ou candidatos a vagas em universidades têm
chances de um dia se tornarem autores de obra ou fundadores de
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discursividades, porque levam jeito pra isso, porque têm talento,
porque escrevem bem. A proposta de Possenti coloca em cena um
outro conceito, que resgata a relação entre singularidade e tomada
de posição, e dá condições, a partir do que ele reconhece como
indícios de autoria, de conferir certa objetividade à análise dos
processos discursivos por meio dos quais os sujeitos se inscrevem
em posicionamentos por meio da linguagem. Será a partir dessa
visada que retomarei o conceito, buscando, também, oferecer
caminhos para objetivar a abordagem desse fenômeno.
Os indícios de autoria referidos pelo autor (e já citados no
início deste texto) são assim apresentados por ele:
Pode-se dizer provavelmente que alguém se torna autor quando assume
(sabendo ou não disso) fundamentalmente algumas atitudes: dar voz
a outros enunciadores, manter distância em relação ao próprio texto,
evitar a mesmice, pelo menos (POSSENTI, 2009, p. 110).

No primeiro caso, trata-se de introduzir pontos de vista de
outros enunciadores, incorporando no texto, por vezes, discursos
correntes e, ainda, lançando mão, quando for o caso, de um léxico
que implique uma avaliação do discurso apresentado como Outro.
No segundo caso, um enunciador se constitui autor quando marca
sua posição em relação ao que diz e em relação a seus interlocutores,
por meio, por exemplo, de processos de metaenunciação, bem
descritos por Authier-Revuz (1998). Debruçar-se sobre o que diz,
para posicionar-se em relação à própria enunciação, demarcando
pontos nevrálgicos, polêmicos e antecipando possíveis pontos de
interincompreensão são modos de manter distância em relação ao
próprio texto. No terceiro caso, o que está em pauta é como se
dá voz aos outros. Nada de introduzir pontos de vista de outros
enunciadores apenas empregando o verbo “dizer”. Segundo
Possenti (2009, p. 115-116), “a variação é um indício favorável
à autoria”, desde que ela obedeça a tomadas de posição, não se
tratando “simplesmente de empregar uma forma retirada de uma
- 166 -

Discurso: sentidos e ação
lista organizada para evitar repetições”, mas de “variar segundo
posições enunciativas, segundo a natureza do discurso”.
Com base, então, nessa proposta de Possenti, gostaria,
conforme já anunciado, de demonstrar a viabilidade de se
considerar mais dois elementos como possíveis indícios de autoria:
a mobilização de cenografias discursivas e o gerenciamento da
imagem de si. Farei a apresentação desses conceitos, decorrentes
do quadro teórico proposto por Dominique Maingueneau, para,
posteriormente, lidar com essa hipótese em uma análise.
Maingueneau (1989, 2002, 2006) propõe uma análise da
instância (ou cena) de enunciação, distinguindo três cenas – a cena
englobante, a cena genérica e a cenografia – que operam em níveis
complementares e afetando-se mutuamente.
A cena englobante é a que corresponde ao que se costuma
entender por tipo de discurso: o religioso, o político, o publicitário,
por exemplo. Para se interpretar um texto é necessário que sejamos
capazes de situá-lo em uma cena englobante, a fim de que seja
possível perceber a título de que somos interpelados: a título de
sujeito eleitor, no caso de discursos de tipo político; de sujeito
consumidor, quando se tratar de discurso de tipo publicitário, e
assim por diante. É, pois, a cena englobante que define o estatuto
dos interlocutores num certo espaço social (uma enunciação
política implica um “cidadão” dirigindo-se a outros “cidadãos”,
por exemplo).
Além da cena englobante – imprescindível, mas não suficiente
para se definir as instâncias reguladoras da discursividade – um
outro nível constitutivo da cena de enunciação é a cena genérica,
definida pelos gêneros do discurso. De acordo com Maingueneau,
cada gênero do discurso implica uma cena específica que impõe aos
sujeitos interlocutores um modo de inscrição no espaço e no tempo,
um suporte material, um modo de circulação, uma finalidade.
As condições de enunciação ligadas a cada gênero do discurso
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correspondem a certas expectativas e antecipações dos interlocutores
a respeito de como devem se inscrever discursivamente por meio
de certos gêneros que integram determinada cena englobante.
Essas condições de enunciação são formuladas por meio de
certas questões que levam em conta o caráter de legitimidade
das práticas discursivas: Quais os interlocutores, o lugar e o
momento necessários para enunciar inscrito nessa cena genérica
(em determinada cena englobante)? Quais as condições de/para
sua circulação (em determinada cena englobante)? Que normas
presidem seu consumo (em determinada cena englobante)?
Como se pode perceber, por meio dessas formulações, apesar
da especificidade da cena genérica, não é possível considerá-la
independentemente da cena englobante; do mesmo modo como
não é possível definir a cena englobante sem levar em conta o
conjunto de gêneros que a compõem. É nesse sentido que essas
duas cenas – a englobante e a genérica – definem conjuntamente
o que Maingueneau chama de quadro cênico do discurso. É esse
quadro que define o espaço estável (o do tipo e o do gênero de
discurso) no interior do qual o enunciado adquire sentido.
Entretanto, não é diretamente com o quadro cênico que os
sujeitos interlocutores se confrontam. Eles se confrontam com
uma cenografia – terceiro nível que compõe a cena de enunciação
do discurso –, que não é imposta pelo tipo ou gênero do discurso,
mas instituída pelo próprio discurso:
Um discurso impõe sua cenografia de imediato: mas, por outro lado,
a enunciação, em seu desenvolvimento, esforça-se para justificar
seu próprio dispositivo de fala. Tem-se, portanto, um processo
em espiral: na sua emergência, a fala implica uma certa cena de
enunciação, que, de fato, se valida progressivamente por meio
da própria enunciação. A cenografia é, assim, ao mesmo tempo,
aquilo de onde vem o discurso e aquilo que esse discurso engendra;
ela legitima um enunciado que, em troca, deve legitimá-la, deve
estabelecer que essa cenografia da qual vem a fala é, precisamente,
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a cenografia necessária para contar uma história, denunciar
uma injustiça, apresentar uma candidatura em uma eleição etc.
(CHARAUDEAU & MAINGUENEAU, 2004, p. 96).

Para ilustrar esse conceito, irei me valer aqui de exemplos dados
pelo próprio autor. Em Discurso literário (2006), Maingueneau
explica que é muito comum, na literatura, que o leitor não se
perceba inscrito em uma cena englobante, mas se veja diante de
uma cenografia. Em uma novela ou em um romance, por exemplo,
a história pode ser contada de muitas maneiras:
[em uma novela] pode ser um marujo contando suas aventuras a um
estrangeiro, um viajante que narra numa carta a um amigo algum
episódio por que acaba de passar, um narrador invisível que participa de
uma refeição e delega a narrativa a um conviva, etc. Da mesma maneira,
um texto membro da cena genérica romanesca pode ser enunciado,
por exemplo, por meio da cenografia do diário íntimo, do relato de
viagem, da conversa ao pé da fogueira, da correspondência epistolar etc.
(MAINGUENEAU, 2006, p. 252).

Para os propósitos deste texto, darei ênfase na análise da
instância da cenografia, relacionando-a, evidentemente, com o
quadro cênico do discurso, em especial com a cena genérica.
No que se refere à noção de ethos, conceito por meio do
qual mobilizarei a questão do gerenciamento da imagem de si,
Maingueneau2 afirma que todo discurso está relacionado a uma
“voz” ou “tom”, decorrente de seu modo de enunciação. Esta era
uma dimensão bem conhecida da retórica antiga, que entendia por
ethé as propriedades que os oradores se conferiam implicitamente,
não pelo que diziam de si mesmos, mas pela aparência que lhes
conferia o próprio modo de enunciarem seus discursos: o ritmo,
a entonação, a escolha das palavras e dos argumentos revelavam
determinadas características desses oradores.
2 Para apresentarmos essa noção de ethos discursivo, baseamo-nos em
diferentes textos de Maingueneau (1989, 1996, 2002 e 2008).
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Maingueneau recorre à noção de ethos da retórica antiga,
mas não a compreende como sendo característica apenas da
dimensão oral do discurso; o texto escrito também possui um
ethos, uma vocalidade (ou tom), que nos permite remetê-lo a uma
fonte enunciativa que dá autoridade ao que é dito, isto é, a uma
“instância subjetiva que desempenha o papel de fiador do que é
dito” (MAINGUENEAU, 2002, p. 98). Essa instância subjetiva
que atesta o que é dito não está relacionada a um autor efetivo;
trata-se de uma representação que o leitor faz do enunciador a
partir de índices textuais de diversas ordens – léxico, estrutura
sintática, modos de enunciação etc..
Mas o ethos ainda compreende, além da vocalidade (ou
tom), mais duas dimensões: o caráter e a corporalidade. O
caráter corresponde ao conjunto de traços “psicológicos” que o
leitor-ouvinte atribui à figura do enunciador, em função do seu
modo de dizer. A corporalidade, por sua vez, corresponde a uma
representação da compleição do corpo do fiador, inseparável de
uma maneira de se vestir e se movimentar no espaço social.
Neste texto, mobilizarei a noção de ethos focalizando, de
maneira privilegiada, a tentativa de gerenciamento da imagem de
si, observável a partir da mobilização que o enunciador do texto
faz de um conjunto de processos enunciativos.
Na seção a seguir, a partir da análise de uma “matéria de
serviço”, gênero da esfera jornalística que tem um caráter utilitário,
buscarei demonstrar a produtividade de minhas hipóteses.

UMA ANÁLISE
O texto a ser analisado intitula-se “Múltiplos olhares sobre as
HQs” e foi publicado em novembro de 2014 na seção “Caderno
de Exercícios - Sociologia em sala de aula”, uma seção da revista
Sociologia, destinada, como o próprio título da seção indica, a
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ajudar professores de Sociologia a levar discussões da área para a
sala de aula.
Conforme foi possível observar em várias edições da revista,
as “matérias de serviço” que compõem essa seção contam com
cenografias recorrentes de duas ordens:
i) as que são típicas de livros didáticos, como: os boxes
informativos, os de proposição de exercícios a serem desenvolvidos
em sala de aula e os de indicação de leituras sobre o assunto tratado
na matéria; as imagens ilustrativas de temáticas que aparecem no
texto e/ou de grandes personalidades ou personagens nele referidos;
ii) as que são típicas de gêneros jornalísticos, como as chamadas
que colocam em destaque trechos da matéria.
Entretanto, outras cenografias, além dessas aqui apresentadas,
também são, por vezes, mobilizadas nessas matérias, mas não
fazem parte da rotina enunciativa desse gênero, e é sobre elas que
pretendo me deter, a fim de dar visibilidade à minha hipótese de
que a mobilização de cenografias discursivas pode ser considerada
um indício de autoria, ao menos quando elas não fazem parte da
rotina do gênero. No caso específico da matéria aqui considerada,
tratarei especificamente da cenografia do relato pessoal mobilizada
pelo sociólogo D. Aurélio, autor do texto.
O mesmo tipo de reflexão se aplica à mobilização do conceito
de ethos. Em alguma medida, o ethos típico de gêneros do discurso
produzidos na esfera da divulgação científica – seja de gêneros que
privilegiam o registro jornalístico, seja daqueles que privilegiam o
registro didático, seja dos que mesclam os dois registros, como é o
caso das matérias de serviço – é um ethos mais distanciado, imbuído
de construir certos efeitos de neutralidade e objetividade. Dessa
perspectiva, quando, por meio de certos processos enunciativos,
o enunciador, inscrito em cenas genéricas desse tipo, busca
gerenciar a construção de uma imagem de si, de modo que, desse
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gerenciamento, emerge um ethos distinto do ethos típico da cena
genérica considerada, é possível supor que estamos diante de um
fenômeno que pode ser considerado um indício de autoria.
A seguir, analisarei um trecho da matéria em questão, a fim de
demonstrar a produtividade de minhas hipóteses.
Corria o ano de 2003. Estávamos em uma aula de Sociologia, do
segundo ano da graduação, na Fundação Escola de Sociologia e
Política de São Paulo, localizada na região central da capital,
instituição fundada em 1933 (inicialmente denominada Escola
Livre de Sociologia e Política, ELSP), onde concluí o bacharelado
e fiz duas especializações. O professor explicava para nós, alunos
inquietos e inseguros, sobre como elaborar um bom projeto de
pesquisa para o “temível” Trabalho de Conclusão de Curso (TCC),
que deveria ser entregue entre final de 2005 e início de 2006. Alguns
de nós expunham suas dúvidas sobre o que poderia ser pesquisado
pelo ângulo das Ciências Sociais. Por volta da metade daquele
debate, um dos alunos tomou coragem, embora ainda um tanto
sem graça, e perguntou se era válido estudar as HQs de Conan, o
Bárbaro, personagem criado pelo escritor americano de fantasia e
aventura histórica Robert Ervin Howard (1906-1936). Transposto
da literatura para os quadrinhos, e dos quadrinhos para os filmes –
ah, mas como é difícil mapear produtos culturais desse porte... –,
Conan angariou fãs pelo mundo todo. O próprio colega de curso
tratou sua pergunta em tom de galhofa defensiva diante de uma
plateia por vezes implacável e sarcástica, por vezes excessivamente
ideologizada (à esquerda), mas todos nós sabíamos que ele adorava
ler aqueles gibis. E era uma das pessoas mais brilhantes da turma.
A reação inicial foi de risos incontroláveis e conversas paralelas.
O docente esperou pacientemente a balbúrdia findar e disse,
com sua peculiar serenidade, que sim, estudar Conan era muito
viável, e recomendou, fortemente, a empreitada, oferecendo alguns
aspectos para a eventual análise, entre os quais o exame daquele
gênero literário à luz da teoria bourdiana; uma pesquisa que levasse
em conta o estilo de vida dos admiradores da HQ e do filme – à
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época, existia apenas o longa-metragem de 1982, dirigido por John
Milius, que assinava o roteiro com o premiado Oliver Stone, longametragem estrelado pelo fisiculturista austro-americano Arnold
Schwarzenegger, posteriormente eleito governador da Califórnia;
fazer um mapa da ideologia contida e transmitida pelo enredo; e,
por fim, realizar um ensaio histórico e sociológico sobre as HQs,
neste caso um TCC mais abrangente, embora tendo como mote os
quadrinhos favoritos de meu amigo e futuro colega de profissão.
Gosto muito de contar esse episódio nas palestras que ofereço
e, quando o assunto permite, em textos como este que escrevo.
A razão é evidente: o caráter revelador da natureza das Ciências
Sociais. Nada escapa, ou deve escapar, ao nosso olhar. Da música
ao esporte, do cotidiano de uma empresa à literatura “culta” ou
de “comercial”, do cinema “de arte” ou “blockbusters” à culinária
caseira ou da “alta gastronomia”. Tudo é capaz de nos ajudar a
compreender a sociedade e sua multiplicidade de grupos, com
suas lógicas, códigos, regras, simbologias. Afinal, como explicar
o fenômeno do universo geek e nerd – um fenômeno social
contemporâneo inquestionável – se tratarmos as HQs com o
desdém de quem se acredita um “pesquisador sapiente”? (as aspas
são contundentes!...)
AURÉLIO, D. R. Múltiplos olhares sobre as HQs. Sociologia. Ano 5,
ed. 55, nov./dez. 2014. São Paulo: Editora Escala. p. 36-41.

Este é o trecho inicial da matéria, em que o enunciador relata
(nos dois primeiros parágrafos) um episódio vivenciado por ele e sua
turma de graduação em 2003. Trata-se, pois, de uma cenografia de
relato pessoal, não muito típica da rotina genérica de uma “matéria
de serviço”. Para meus propósitos, a problemática relevante que
deve ser considerada em torno desse fenômeno discursivo pode ser
formulada nos seguintes termos: em que sentido a mobilização de
uma cenografia como essa, que não faz parte da rotina do gênero
do discurso “matéria de serviço”, pode ser considerada um indício
de autoria? Para abordá-la, formularei três questões, que deverão
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conduzir o processo analítico a ser empreendido. Essas questões
serão formuladas com base em postulações teóricas já apresentadas.
A seguir, reproduzirei cada postulação teórica e a questão elaborada
a partir de cada uma delas:
Postulação teórica 1: “a noção de indícios de autoria resgata
o postulado de que os sujeitos se inscrevem socialmente por meio
da linguagem e deixam, nos textos, indícios de um modo de
inscrição.” (Cf. p. 2 deste texto)
Questão formulada a partir da postulação teórica 1: em que
sentido a mobilização da cenografia do relato pessoal pode ser
tomada, na “matéria de serviço” analisada como um rastro, deixado
na linguagem, de um modo de inscrição social do enunciador?
Postulação teórica 2: “em textos nos quais se pode perceber
uma relação entre singularidade e tomada de posição, é possível
falar em indícios de autoria.” (Cf. p. 2 deste texto)
Questão formulada a partir da postulação teórica 2: em que
sentido, por meio da mobilização da cenografia do relato pessoal,
na “matéria de serviço” analisada, pode-se perceber uma relação
entre singularidade e tomada de posição?
Postulação teórica 3: “a variação é um indício favorável à
autoria”, desde que ela obedeça a tomadas de posição, isto é, desde
que se varie “segundo posições enunciativas, segundo a natureza
do discurso”. (Cf. p. 3 deste texto)
Questão formulada a partir da postulação teórica 3: em que
sentido a mobilização de uma cenografia que não faz parte da rotina
de um gênero – como é o caso da mobilização da cenografia do
relato pessoal no gênero “matéria de serviço” – pode ser considerada
uma variação que obedece a tomadas de posição do enunciador?
As respostas a essas três questões decorrerão da análise dos
efeitos da presença da cenografia do relato pessoal, na “matéria
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de serviço” considerada, e permitirão abordar, adequadamente,
a problemática anteriormente formulada. Como será possível
perceber, a análise da instância cenográfica desembocará, em
função do imbricamento entre os conceitos de cenografia e ethos
(previsto na própria teorização de Maingueneau), na análise do
gerenciamento da imagem de si como mais um indício de autoria.
O relato pessoal feito pelo sociólogo D. Aurélio coloca em cena
um episódio que ocorreu numa aula de Sociologia em 2003, no
segundo ano de sua graduação, na Fundação Escola de Sociologia
e Política de São Paulo. O que o sociólogo relata está relacionado
ao tema abordado pela matéria, a saber, as HQs, mas sua função
extrapola em muito o tratamento dessa temática. Aurélio reconstitui
aspectos do episódio relatado que estão fortemente imbricados ao
modo como esse enunciador inscreve-se, por meio de um modo
específico de gerenciamento de uma memória, no espaço social
da própria enunciação – mirante a partir do qual relata e avalia
o acontecido. Em outras palavras, o relato cumpre uma função
específica no interior da matéria, que implica, entre outras coisas,
dar a conhecer o modo como o enunciador avalia um conjunto de
práticas que dizem respeito, especialmente, ao campo das Ciências
Sociais. Vejamos alguns exemplos.
No trecho em que afirma que
O professor explicava para nós, alunos inquietos e inseguros, sobre
como elaborar um bom projeto de pesquisa para o “temível” Trabalho
de Conclusão de Curso (TCC), que deveria ser entregue entre final de
2005 e início de 2006.

é possível perceber a avaliação que o enunciador faz – do mirante
de um sociólogo graduado, com duas especializações e com autoridade
legitimada para se dirigir a professores de Sociologia – de seus colegas
e de si mesmo (alunos inquietos e inseguros), bem como do modo
como, naquela época, ele concebia o TCC (como “temível”). As aspas
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marcam o distanciamento do enunciador em relação à avaliação que
ele mesmo fazia do TCC em outro tempo, o da graduação.
Esse movimento avaliativo do enunciador, perceptível ao
longo de todo relato, vai configurando um modo de inscrição
social que acaba por conferir a ele um lugar que o legitima como
capaz para avaliar aspectos do acontecimento relatado e, ao mesmo
tempo, esclarecer, aos “menos” conhecedores do tema, uma série
de outras questões: quem é o personagem Conan; que a aventura
histórica da qual Conan é personagem foi criada pelo escritor
americano Robert Ervin Howard e transposta da literatura para
os quadrinhos; que na época havia apenas um filme de Conan, o
longa-metragem dirigido por John Milius, com roteiro de Oliver
Stone e estrelado por Arnold Schwarzenegger, etc.. Esse modo
singular de inscrever-se na cenografia de seu relato vai deixando
rastros que indiciam seu modo de inscrever-se socialmente
enquanto sociólogo e enunciador do texto.
Em relação às HQs propriamente ditas, o enunciador, ao
relatar
i) que um dos alunos mais brilhantes da turma perguntou
“em tom de galhofa defensiva” se era válido, do ponto de vista das
Ciências Sociais, estudar as HQs de Conan, o bárbaro;
ii) que a reação inicial a essa pergunta foi de risos incontroláveis
e conversas paralelas;
iii) e que o professor, pacientemente, esperou a balbúrdia
passar, para, com peculiar serenidade, recomendar fortemente a
empreitada;
vai dando ao leitor pistas – quem perguntou se era viável
desenvolver um TCC tomando como objeto uma HQ foi, segundo
Aurélio, o aluno mais brilhante da turma; o professor esperou com
paciência o fim da balbúrdia dos alunos (menos brilhantes) para,
serenamente, aprovar a ideia do aluno mais brilhante da turma –
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do posicionamento que assume frente a essa questão: as HQs são
um objeto legítimo de estudo para as Ciências Sociais.
Seu posicionamento enquanto sociólogo também vai sendo
revelado em outros momentos do relato, como, por exemplo: i)
ao comentar que é difícil mapear produtos culturais que circulam
em diferentes formatos e contextos, como é o caso da aventura
histórica de Conan, transposta para as HQs e para o cinema; ii) e
ao detalhar ao leitor (em tom entusiasmado) as recomendações do
professor sobre o que seria viável abordar em um trabalho sobre as
HQs de Conan, o bárbaro:
[empreender] o exame daquele gênero literário à luz da teoria
bourdiana; uma pesquisa que levasse em conta o estilo de vida dos
admiradores da HQ e do filme [...]; fazer um mapa da ideologia
contida e transmitida pelo enredo; e, por fim, realizar um ensaio
histórico e sociológico sobre as HQs.

Por meio desse relato, pois, é possível perceber um modo
específico de inscrição social do enunciador que deixa rastros
na linguagem, em função da singularidade, isto é, do modo
particular com que se relaciona com certas memórias e com que
considera certos aspectos de ordem cultural (por exemplo, o
tipo de informação que mobiliza ao fazer referência a Conan, a
Robert Ervin Howard, a John Milius, a Oliver Stone, a Arnold
Schwarzenegger), bem como em função da constituição de um
posicionamento em relação às HQs. Mais que isso, o relato cumpre
a função de delimitar o posicionamento de Aurélio em relação à
natureza das Ciências Sociais, conforme atesta o trecho a seguir:
Gosto muito de contar esse episódio nas palestras que ofereço e, quando
o assunto permite, em textos como este que escrevo. A razão é evidente:
o caráter revelador da natureza das Ciências Sociais. Nada escapa, ou
deve escapar, ao nosso olhar. Da música ao esporte, do cotidiano de
uma empresa à literatura “culta” ou de “comercial”, do cinema “de arte”
ou “blockbusters” à culinária caseira ou da “alta gastronomia”. Tudo é
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capaz de nos ajudar a compreender a sociedade e sua multiplicidade
de grupos, com suas lógicas, códigos, regras, simbologias. Afinal,
como explicar o fenômeno do universo geek e nerd – um fenômeno
social contemporâneo inquestionável – se tratarmos as HQs com o
desdém de quem se acredita um “pesquisador sapiente”? (as aspas são
contundentes!...)

Dessa perspectiva – e respondendo em alguma medida às três
questões anteriormente formuladas –, a mobilização da cenografia
do relato pessoal (uma variação cenográfica em relação à rotina do
gênero de discurso “matéria de serviço”) favoreceu a tomada de
posição por parte do enunciador. Mais que isso, nela/por meio dela,
pode-se perceber o imbricamento entre singularidade e tomada de
posição, condição essencial, segundo Possenti (2002/2009), para
se falar em indícios de autoria. Nesse sentido, é possível fortemente
supor que a mobilização de cenografias que fogem à rotina do
gênero pode ser tomada como um indício de autoria, na medida
em que se trata de um modo singular/particular (e não rotineiro
em relação ao gênero) de se inscrever socialmente por meio da
linguagem e tomar posição.
A outra hipótese que pretendo sustentar neste texto é a de que
quando o enunciador, por meio de certos processos enunciativos,
busca gerenciar a construção de uma imagem de si, cujo efeito é a
emergência de um ethos distinto do ethos típico da cena genérica
considerada, estamos diante de um fenômeno que pode ser
considerado um indício de autoria. Para abordar esse fenômeno,
irei me restringir a analisar, a partir da noção de heterogeneidade
enunciativa, postulada e bem descrita pelos trabalhos de AuthierRevuz (1990, 1998, 2004), dois enunciados que considero bastante
representativos e que foram recortados do trecho analisado – e já
apresentado – da “matéria de serviço” considerada:
1) “Transposto da literatura para os quadrinhos, e dos
quadrinhos para os filmes – ah, mas como é difícil mapear produtos
- 178 -

Discurso: sentidos e ação
culturais desse porte... –, Conan angariou fãs pelo mundo todo”.
(negrito acrescido)
2) “Afinal, como explicar o fenômeno do universo geek
e nerd – um fenômeno social contemporâneo inquestionável
– se tratarmos as HQs com o desdém de quem se acredita um
“pesquisador sapiente”? (as aspas são contundentes!...)”. (negrito
acrescido)
No primeiro enunciado tem-se, no trecho em negrito, um duplo
ponto de heterogeneidade: i) um processo de metaenunciação, por
meio do qual o enunciador faz um comentário que recai sobre
a própria enunciação; ii) a presença de outro registro discursivo
(ah, mas como é difícil...), diferente do registro característico do
restante do enunciado, e que marca uma alteridade do enunciador
em relação à própria enunciação.
No segundo enunciado, apresentam-se também duas marcas
de heterogeneidade: i) as aspas, que marcam a alteridade do
enunciador em relação ao sentido da expressão aspeada; ii) e,
novamente, um processo de metaenunciação, por meio do qual o
enunciador faz um comentário, apresentado entre parênteses, que
recai sobre a própria enunciação.
A meu ver, esses processos enunciativos aqui descritos
cumprem, concomitantemente, três funções no texto:
i) de controle dos efeitos de sentido, na medida em que
cerceiam, por exemplo, o sentido que deve ser atribuído à expressão
aspeada: “(as aspas são contundentes!...)” e, assim sendo, deve-se
atentar para elas, uma vez que indiciam que a expressão “pesquisador
sapiente” é uma manifestação de ironia do enunciador, que diz
uma coisa querendo dar a entender o seu contrário;
ii) de tomada de posição, uma vez que são a manifestação de
posicionamentos do enunciador tanto em relação ao mapeamento
de certos produtos culturais (“ah, mas como é difícil mapear
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produtos culturais desse porte”), quanto ao modo como avalia os
pesquisadores que tratam com desdém as HQs (como pesquisadores
nada sapientes);
iii) de gerenciamento de uma imagem de si, na medida em
que o enunciador, por meio desses processos, busca, num mesmo
gesto, marcar posição e construir uma imagem de si enquanto
sociólogo que conhece a complexidade do campo (“ah, mas como
é difícil...”) e reconhece a importância de se estudar as HQs. Em
outras palavras, tem-se, aqui, a mobilização de certos processos
enunciativos (certos modos de enunciação) que acabam por
constituir um ethos discursivo que remete a um enunciador que
toma posição frente ao campo de saber em que atua e, na esteira,
frente ao tema central abordado na “matéria de serviço”.
Conforme já apontado, o ethos discursivo típico de gêneros
do discurso produzidos na esfera da divulgação científica, como
é o caso da “matéria de serviço” em questão, é um ethos mais
distanciado, imbuído de construir certos efeitos de neutralidade
e objetividade. Entretanto, o ethos que emerge do texto analisado
é bastante distinto do ethos típico da cena genérica considerada
e, quando isso ocorre, estamos, segundo hipótese já apresentada,
diante de um fenômeno que pode ser considerado um indício de
autoria. As três questões formuladas anteriormente em relação
à cenografia podem, com as devidas adequações, ser novamente
consideradas para se compreender a relação entre ethos e indício
de autoria:
1) em que sentido a constituição de um ethos distinto daquele
típico da cena genérica considerada pode ser tomada como um
rastro, deixado na linguagem, de um modo de inscrição social do
enunciador?
2) em que sentido, por meio da emergência de um ethos
distinto daquele típico da cena genérica considerada, pode-se
perceber uma relação entre singularidade e tomada de posição?
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3) em que sentido a emergência de um ethos distinto daquele
típico da cena genérica considerada pode ser considerada uma
variação que obedece a tomadas de posição do enunciador?
Considerando a análise feita dos enunciados 1 e 2, a resposta
a essas três questões pode ser assim formulada: o gerenciamento da
imagem de si – que se dá por meio de processos enunciativos como
a metaenunciação, a mudança de registro discursivo, o uso de aspas
–, ao construir um ethos que se configura como uma variação em
relação ao ethos típico do gênero “matéria de serviço”, favoreceu
a tomada de posição por parte do enunciador, uma vez que,
por meio desses processos, ele manifesta ironia, posiciona-se em
relação à classificação de certos produtos culturais, em relação às
HQs e à natureza do campo das Ciências Sociais. Essa “variação de
ethos”, decorrente de um modo específico de enunciação, emerge,
na verdade, do imbricamento entre singularidade e tomada de
posição, condição essencial, segundo Possenti (2002/2009), para
se falar em indícios de autoria. Nesse sentido, é possível fortemente
supor que a emergência de um ethos discursivo que foge à rotina do
gênero pode ser tomada como um indício de autoria, na medida
em que se trata de um modo singular/particular (e não rotineiro
em relação ao gênero) de se inscrever socialmente por meio da
linguagem e tomar posição.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
As análises apresentadas neste texto, com o intuito de
demonstrar a viabilidade de considerar a mobilização de cenografias
discursivas e o gerenciamento da imagem de si como indícios
de autoria, foram empreendidas a partir de um texto publicado
em 2014 na mídia brasileira. Entretanto, tradicionalmente, a
problemática dos indícios de autoria está relacionada à avaliação
de textos escolares, uma vez que, conforme já esclarecido
anteriormente, esse conceito é formulado no interior de um
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movimento teórico que buscava, efetivamente, interferir na então
hegemônica tradição escolar que subjugava linguagem, textos
e sujeitos a modelos formais pré-estabelecidos. Por esse motivo,
vale, a título de considerações finais, justificar a seleção do texto
analisado, não no que concerne a sua representatividade em relação
à ocorrência dos fenômenos discursivos aqui considerados, mas
no que diz respeito à própria concepção, assumida por Possenti
(2002/2009), do que deve ser considerado, pela escola, um texto
bom: aquele que se aproxima de textos produzidos em contextos
efetivos de interação social; que tem lastro social, relação com uma
memória cultural e que testemunha a heterogeneidade constitutiva
da linguagem e dos sujeitos. Nessa perspectiva, a “matéria de
serviço” analisada apresenta-se, a meu ver, como um texto bastante
apropriado para se observar fenômenos que deveriam ser levados
em conta nos processos de leitura e produção de textos, sobretudo
em contextos institucionais de formação e avaliação.
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Os jogos de linguagem no discurso político-mediático: a cordialidade e a intolerância
Vanice Sargentini
Luciana Manzano
[...] por que eu não deveria estar interessado [pela política]? Que
cegueira, que surdez, que densidade de ideologia teriam o poder de me
impedir de me interessar pelo assunto, sem dúvida o mais crucial de
nossa existência, quer dizer, a sociedade na qual vivemos, as relações
econômicas nas quais ela funciona, e o sistema que define as formas
regulares, as permissões e as interdições que regem regularmente nossa
conduta? A essência de nossa vida é feita, afinal, do funcionamento
político da sociedade na qual nos encontramos.
MICHEL FOUCAULT

Nossa proposta para este capítulo, inserido no volume
de estudos do discurso e que traz como temática os sentidos e
a ação, busca em Foucault reflexões basilares que nos levam a
pensar na construção discursiva que circula na mídia e é parte
do funcionamento político da sociedade. Pensando com o autor,
compreendendo que o funcionamento político da sociedade
constitui a essência da nossa vida e considerando que a prática
discursiva antecede e constitui os objetos (assim como os sujeitos
dessa prática) que estudamos, trazemos como material de análise
um infográfico publicado, no dia 16 de agosto de 2015, na Folha.
com, intitulado “As caras do protesto”1. A manifestação sobre a
qual se refere o infográfico está inserida no tempo curto da história,
dado que ela faz eco a movimentos recentes de manifestações da
população contra ações dos governos municipal/federal como os
seguintes: i) as manifestações de junho de 2013, que começam
1 A publicação data do mesmo dia em que ocorreu uma manifestação contra
o governo federal, que convocava o impedimento do mandato da chefe de
Estado, a presidenta Dilma Roussef.
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com uma passeata na cidade de São Paulo contra o aumento da
tarifa do transporte público e se dispersam em manifestações em
todo o Brasil contra, dentre várias questões, o nomeado (des)
governo do país; e ii) o movimento pelo impeachment do então
presidente Fernando Collor de Melo, no início da década de 1990.
Objetivamos demonstrar como os enunciados em análise
atuam como jogos de linguagem que circulam na mídia e dão
sustentação a uma dada produção do discurso político-mediático.
Para isso formulamos questões como: O gênero infográfico, para ser
lido de forma didática, é um tipo de texto que pretende oferecer a
síntese supostamente única e verdadeira, de uma dada informação?
Se a ideia de único e verdadeiro é incômoda no interior dos
estudos do discurso, há estratégias para a produção desse efeito de
sentido? A mídia, ao fazer a história do presente, reverbera as ações
buscando-lhes os sentidos ou apresenta-nos sentidos que fazem
parecer exigir ações? Para responder a tais questões, analisaremos
o corpus já citado, em um exercício que pretende demonstrar os
jogos de linguagem em funcionamento.

ACONTECIMENTO, HISTÓRIA, DISPOSITIVO
Courtine (2009) compreende o discurso político como um
“fragmento de história”, no sentido em que, para o analista, é
preciso investigar uma gama de indícios deixados em sua superfície
para entender as condições de sua emergência, que extrapolam os
limites do linguístico, do verbal e do imagético. Para Foucault
(1986), a irrupção do acontecimento se dá na descontinuidade
histórica, o que nos permite aproximar a compreensão de
fragmento de história com a de acontecimento.
É na sua imanência histórica que o acontecimento é tomado
como discurso; é a partir das marcas presentes no acontecimento
que podemos observar as dispersões dos enunciados no tempo
histórico e analisar a construção do arquivo. O acontecimento
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tomado como dispersão permite ao analista percorrer seus
princípios de organização e desarticular a aparente obviedade e
transparência do dizer, para apontar os jogos discursivos do que
se deseja afirmar como verdade. O acontecimento compreendido
como irrupção na história deixa ver como ele se inscreve em
uma ordem do dizer, em que lugar institucional se legitima e se
dá suporte a certos enunciados e não outros e os mecanismos
enunciativos que criam sentido(s) e dão forma às (re)ações políticas
dentro de uma sociedade.
Dentro desse projeto metodológico foucaultiano, objetivamos
descrever o acontecimento discursivo mencionado no início
do artigo: buscamos entender suas condições de irrupção e os
princípios que regem a aparição de determinados enunciados
dentro de uma ordem discursiva que, por sua vez, instaura-se
numa rede: o dispositivo (FOUCAULT, 2015).
É pelo dispositivo que se observam os limites do jogo de poder
e saber que o inscrevem em um tempo histórico. O dispositivo,
segundo Foucault (2015, p. 47), define-se como “estratégias de
relações de forças suportando tipos de saber e sendo suportado por
eles”. Dessa definição, compreende-se a existência de uma estrutura
de elementos heterogêneos que, ao entrar em jogo, constroem o
que se pode chamar de vontade de verdade (FOUCAULT, 1996)
que, por sua vez, continua reforçando os elementos do dispositivo,
correspondendo-se mutuamente.
A formação do dispositivo se dá, segundo Foucault (2015),
em dois momentos: i) a prevalência de um objeto estratégico,
seguida de sua ii) permanência como tal como lugar de um processo
duplo: de um lado, um “processo de sobredeterminação funcional”
(FOUCAULT, 2015, p. 46) na medida em que cada efeito, ao entrar
em jogo com outros elementos, demanda retomadas e reajustes
para a permanência de um determinado dispositivo constituído
– assim, o processo não cessa de se transformar, pois as práticas
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discursivas tampouco cessam de ocorrer; de outro, um “processo de
preenchimento estratégico”, na medida em que os resultados dos
efeitos dão lugar a uma (ou mais) reutilização(ões) estratégica(s) que
transformam elementos que passam a integrar o dispositivo.
Foucault (2015, p. 45) busca três passos para compreender o
dispositivo:
[...] primeiramente, um conjunto decididamente heterogêneo,
que comporta discursos, instituições, arranjos arquitetônicos,
decisões regulamentares, leis, medidas administrativas, enunciados
científicos, proposições filosóficas, morais, filantrópicas, em resumo:
do dito, quanto do não dito, eis os elementos do dispositivo. O
dispositivo propriamente é a rede que se pode estabelecer entre
esses elementos.
Em segundo lugar, [...] a natureza do laço que pode existir entre
estes elementos heterogêneos. Assim tal discurso pode aparecer
como programa de uma instituição, ora pelo contrário como
um elemento que permite justificar e mascarar uma prática, que
permanece, ela, muda, ou funcionar como interpretação secundária
desta prática, dar-lhe acesso a um plano novo de racionalidade. Em
suma, entre esses elementos, discursivos ou não, há como um jogo,
mudanças de posição, modificações de posições, que podem eles
também, serem muito diferentes.
Em terceiro lugar, [...] uma espécie [...] de formação, que, em
um dado momento histórico, teve por função maior responder
a uma urgência. O dispositivo tem, pois, uma função estratégica
dominante. Isso pôde ser, por exemplo, a reabsorção de uma
massa de população flutuante que uma sociedade de economia
do tipo essencialmente mercantilista achava incômoda: houve
aí um imperativo estratégico, funcionando como matriz de um
dispositivo, que se tornou pouco a pouco o dispositivo de controlesujeição da loucura, da doença mental, da neurose.

A partir da compreensão do dispositivo, podemos observar a
construção, dentro da ordem discursiva da mídia, de um dispositivo
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de cordialidade/tolerância/intolerância que atua nos mecanismos
enunciativos que criam sentidos para o impeachment e delineiam
o modo como se pode e se deve sair às ruas para reivindicar um
direito civil.
Navarro (2010), debruçando-se sobre a ordem discursiva
midiática na esteira das reflexões de Michel Pêcheux acerca
da estrutura e do acontecimento, observa um movimento de
descrição do real que se vale de índices que constroem efeitos
do real, mas se pretendem reflexos do real, como “ilustrações,
tabelas, números, mapas, gráficos, fotojornalismo; todos eles
índices que remetem à construção de efeitos do real e às técnicas
de produção da linguagem jornalística” (NAVARRO, 2010, p.
80). No caso do nosso material de análise, a produção técnica do
infográfico interativo num website de ampla circulação obedece a
esse movimento de construção de um real que se pretende como
reflexo fiel da manifestação de agosto de 2015. Considerando o
lugar institucional em que a produção se inscreve – que legitima
o sujeito do dizer a partir de uma relação de poder/ saber – e o
modo interativo como ele é produzido para circular no interior
de um meio de difusão específico, é como se o próprio real se
desse a ver, num presente contínuo, ao usuário da web.
[...] a noção de ordem discursiva articulada à prática midiática supõe
a existência de um conjunto de regras coercitivas de controle de
produção das matérias e das reportagens, que os jornalistas devem
observar para que a sua enunciação seja considerada, pela própria
instituição midiática, uma enunciação jornalística (NAVARRO,
2010, p. 82).

OS INFOGRÁFICOS: A LEITURA FACILITARIA
A publicação online de que trataremos neste capítulo se
localiza na seção “infográficos”: o título da seção orienta o leitor
para a expectativa de uma disposição de elementos ilustrativos e
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explicativos. A própria definição da palavra infográfico orienta
para a compreensão de uma imagem auxiliada por um texto que
explica um assunto que não seria compreendido em formato
verbal unicamente.
Esse didatismo proposto pelo lugar em que se disponibiliza
a publicação se confirma: abaixo do título da publicação “as caras
do protesto”, o leitor encontra uma grade de imagens a partir das
quais se dá a ver uma multiplicidade de rostos e que denotam,
já em um primeiro olhar, a diversidade dessa “cara” do protesto
– é possível observar brancos e negros, ricos e pobres, jovens e
idosos etc. compondo uma identidade que se assemelha àquela
do próprio país miscigenado, multicultural. Essa disposição das
imagens dos manifestantes instaura um dizer que, em seus efeitos
de sentido, responde a certas condições de emergência: contraria
(ou responde a) um já dito que define as manifestações de 2015
como uma manobra da extrema direita e postula a existência de
uma união popular em defesa da democracia.
Além disso, o olhar do leitor é atraído pela cor amarela que
estampa diversas camisetas dentro da grade de imagens, dispostas
de modo mais ou menos centralizado, entre camisetas/vestimentas
de outras cores, e que se destacam no conjunto imagético: dáse a ver uma brasilidade que convida (ou convoca) a torcer pelo
país, resgata uma memória de união legitimada por um evento
global – a Copa do Mundo – e se cola na política e na democracia.
O amarelo característico dos uniformes desportivos brasileiros
em competições mundiais evoca, sobretudo, a seleção de futebol,
construída historicamente como símbolo da identidade brasileira,
da brasilidade – o país do futebol –, e instaura a festividade, a
pacificidade, a cordialidade do movimento. Trata-se de uma
colagem que une política a esporte, retoma efeitos cristalizados
de um discurso patriótico desportivo da união em prol da seleção
brasileira de futebol e dá uma cara ao movimento: a cara do Brasil.
- 190 -

Discurso: sentidos e ação
É preciso, ainda, destacar um paradigma de leitura que
instaura/orienta efeitos de sentido a partir de duas categorizações
dispostas na tela que abre a apresentação do infográfico: “Brasil
em crise” e “Protestos contra Dilma Roussef ”.
É a partir desse efeito de classificação que o leitor terá acesso
aos dizeres que legitimam o movimento dos manifestantes.
É, também, a partir dessa classificação que se instaura um
paradigma de leitura pelo qual observamos a construção de um
efeito de memória: um eco do movimento em favor da cassação
do mandato do então presidente Fernando Collor de Melo, o
primeiro presidente eleito após a abertura política. A expressão
“os protestos contra Dilma Roussef ” e o vocábulo estrangeiro
“impeachment” delineiam os efeitos de sentido dos depoimentos
dos manifestantes, aos quais o leitor terá acesso em um gesto de
leitura posterior, que implica uma atuação frente à página do
sítio web.
Quando o leitor aproxima o cursor de seu aparelho sobre
uma das imagens, o aplicativo faz dois movimentos visuais: um
deles é uma simulação de close up e o outro é uma sobreposição
do nome e do sobrenome do indivíduo em um fundo cinza
semitransparente. Esses movimentos destacam e nomeiam os
sujeitos que compõem esse mosaico de rostos, garantindo-lhe
identidade a partir da ação do leitor sobre a página web. Ou seja,
a dinâmica da produção dos sentidos se dá, em princípio, em dois
momentos: quando o mosaico se dá a ver como um todo formado
por um Brasil que protesta e quando, por uma intervenção do
leitor (intervenção esperada como própria do modo de circulação
dos enunciados na web), destacam-se singularidades no todo
significativo, como uma peça em um quebra-cabeças.
O próximo movimento visual se dá quando o leitor clica
sobre uma dessas fotos e aparecem, ao lado da foto ampliada sobre
o mosaico de rostos, além do nome, a idade do manifestante, sua
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profissão, seu voto na eleição de 2014 à presidência e uma frase a
ele atribuída, grafada em azul e com aspas. Temos, até aqui, efeitos
de sentido que se dão em duas vias: uma, da parte para o todo,
ao observarmos a construção do mosaico de imagens que leva
à compreensão do protesto como uma manifestação unificada;
outra, do todo para as partes, quando observamos a construção
da página de apresentação do infográfico que determina os
efeitos de sentido sobre a compreensão de um movimento pelo
impedimento do mandato da chefe de Estado.
Nossa análise passa, agora, a tratar do conjunto desses
enunciados que individualizam as caras que compõem a
identidade multifacetada dada ao protesto.

DA DISPERSÃO DE DIZERES À REPETIÇÃO SINTÁTICA:
OS JOGOS DE LINGUAGEM.
No infográfico foram publicadas quarenta e duas declarações
de pessoas entrevistadas na Avenida Paulista, em São Paulo, na
ocasião da manifestação do dia 16 de agosto de 2015. Arrolamos
a seguir essas respostas, e por razões de preservação da identidade,
optamos por excluir o nome e imagem dos entrevistados.
Entrevistada 1: recepcionista, 25 anos.
– Em quem votou? Aécio Neves.
“Não adianta gritar fora Dilma e entrar o Temer. Quero uma
intervenção militar para limpar os corruptos e depois eleger uma
nova pessoa.”
Entrevistado 2: comerciante, 43 anos.
– Em quem votou? Aécio Neves.
“É melhor esperar a decisão do TSE, porque se houve corrupção
na eleição, cassa-se a chapa inteira.”
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Entrevistados 3: empresária, 39 anos, e administrador, 38
anos.
– Em quem votaram? Aécio Neves.
“Se Dilma sair, o Temer não vai ser melhor, e pode até ser pior.
Mas algo tem que acontecer no país. O PT democratizou a
corrupção.”
Entrevistado 4: estudante, 18 anos.
– Em quem votou? Aécio Neves.
“A Dilma estragou o país. Pegou o Brasil em um momento
favorável e estragou [...] Espero que o Temer aprenda com os erros
da Dilma e faça um governo melhor.”
Entrevistado 5: estilista e drag queen, 40 anos.
– Em quem votou? Não votou.
“Cunha, Dilma, tem que sair toda a corja. Não pode ter uma
raiz.”
Entrevistado 6: empresário, 47 anos.
– Em quem votou? Marina Silva.
“Para mim é só fora PT, o resto pode ficar como está. Está valendo
o Temer também, o Collor saiu, entrou o vice e ficou tudo bem
[...] A corrupção pegou todos [os políticos], mas quem plantou a
semente foi o PT.”
Entrevistado 7: designer, 49 anos.
– Em quem votou? Anulou.
“Em 1981, eu ia para a escola com a estrela do PT. Sempre
votei no partido, depois do mensalão, não mais. O voto é um
direito democrático, não deve ser um dever. Não sou obrigado a
participar do circo.”
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Entrevistada 8: médica, 26 anos.
– Em quem votou? Aécio Neves.
“PT, PMDB, PP, eles estão todos juntos, é tudo uma coisa só. Não
sou contra partidos, mas há corrupção em todos eles, até no PSDB.”
Entrevistado 9: aposentado, 93 anos.
– Em quem votou? Marina Silva.
“Eu estou com a faixa de ‘Fora Dilma’, mas o problema é muito
complexo, vai tirar a Dilma para colocar quem? O problema não
é uma única pessoa.”
Entrevistada 10: analista do Judiciário, 51 anos.
– Em quem votou? Aécio Neves.
“Quero que a Dilma fique no poder para sofrer.”
Entrevistado 11: comerciante, 42 anos.
– Em quem votou? Aécio Neves.
“Os impostos financiam o projeto de poder deles [PT] e só. O PT
institucionalizou o toma lá dá cá.”
Entrevistada 12: hostess, 40 anos.
– Em quem votou? Aécio Neves.
“Vim por um Brasil mais digno, e acho que há poucos negros no
protesto. Quero que Dilma saia da Presidência. Mas não posso
me iludir que o país ficaria melhor com o Temer. Do jeito que
está é que não dá pra ficar.”
Entrevistados 13: perito judicial, 79 anos, e artista plástica, 76
anos, ambos aposentados.
– Em quem votou? Marina Silva.
“Precisamos enxergar abaixo da superfície. Há 28 partidos
envolvidos em corrupção. As mãos do Temer estão tão sujas quanto
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as do PT, PSDB e PP. A questão é estrutural. As instituições
perderam a credibilidade porque seus comandos estão ocupados
por quadrilhas.”
Entrevistada 14: aposentada, 69 anos.
– Em quem votou? Eduardo Jorge (PV).
“Não boto minha mão no fogo por ninguém, porque se a Câmara
quisesse já tinha votado o impeachment da Dilma, mas está todo
mundo com o rabo preso.”
Entrevistado 15: empresário, 56 anos.
– Em quem votou? Marina Silva.
“A crise do meu país é de caráter, eu fico só esperando que apareça
alguém de bom caráter enquanto eu ainda estiver vivo [...] A
solução não é botar ninguém, só uma grande guerra ou um deus,
um astronauta vir pra resolver.”
Entrevistado 16: estudante 24 anos.
– Em quem votou? Aécio Neves.
“Defendo a renúncia da presidente e, nos moldes da lei, a
formação de um sistema parlamentarista com voto distrital
misto. O Cunha deveria sair também, mas ele tem uma posição
estratégica, porque pode colocar o impeachment em votação.”
Entrevistada 17: comerciante, 62 anos.
– Em quem votou? Aécio Neves.
“Lula recebeu o país em uma situação espetacular. Como todo
mundo estava vivendo bem, ninguém prestou atenção na
roubalheira.”
Entrevistado 18: militar da reserva, 30 anos.
– Em quem votou? Marina Silva.
“Um partido não pode ficar tanto tempo no poder. São quase
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20 anos. Como aconteceu em 64, é preciso de uma intervenção
militar para que a ordem volte ao normal, embora eu não apoie
um governo militar permanente.”
Entrevistado 19: engenheiro, 45 anos.
– Em quem votou? Aécio Neves.
“Estou aqui contra o PT e contra a corrupção. E por causa do
desastre que eles fizeram com o Brasil.”
Entrevistada 20: pesquisadora de mercado, 63 anos.
– Em quem votou? Aécio Neves.
“Sou contra o impeachment, porque acho que a Dilma foi
eleita democraticamente pelo povo, mas ela não tem condição de
governabilidade, ela até pode ficar para a história, mas espero
que tenha a humildade de renunciar.”
Entrevistado 21: arquiteto, 72 anos.
– Em quem votou? Não votou.
“Dilma não tem que sair porque foi eleita. Pior que o PT é o
PSDB e o PMDB. Mas ela tem que parar de mentir e dizer que
não sabia de nada do que ocorria na Petrobrás.”
Entrevistado 22: estudante, 18 anos.
– Em quem votou? Aécio Neves.
“O Temer não é o que eu queria [na presidência], mas acredito
que a classe empresarial confia mais nele.”
Entrevistada 23: advogada e economista, 56 anos.
– Em quem votou? Aécio Neves.
“Até o dinheiro do Bolsa Família, que eles tanto falam, eles tiram
e põem no bolso deles. E não é especificamente o PT, mas o PT foi
o grande articulador. E nós temos que derrubar isso.”
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Entrevistado 24: bancário, 51 anos.
– Em quem votou? Aécio Neves.
“O Eduardo Cunha ficaria por enquanto, caso a Dilma saísse.
Temos que ir por etapas.”
Entrevistada 25: autônoma, 50 anos.
– Em quem votou? Aécio Neves.
“Se passar um pente fino, não sobra um político. Não tenho
esperança em nenhum, só em Jesus Cristo [...] (Mas) Se continuar
do jeito que está, sou a favor da intervenção militar.”
Entrevistada 26: professora, 32 anos.
– Em quem votou? Aécio Neves.
“Tem que sair do poder todo mundo que rouba no Brasil. Meu
protesto é contra a corrupção.”
Entrevistado 27: microempresário, 40 anos.
– Em quem votou? Nulo.
“Tem que limpar o Congresso. Não temos em quem confiar.”
Entrevistado 28: professor da rede pública estadual, 30 anos.
– Em quem votou? Marina Silva.
“Vim protestar contra o Congresso Nacional, que está empregando
nossos recursos em algo que não é de interesse público, como um
shopping center para parlamentares.”
Entrevistada 29: publicitária, 52 anos.
– Em quem votou? Aécio Neves.
“Sou totalmente contra o PT. Eles sempre pregaram contra a
corrupção mas roubaram mais que todos os outros. Temos que
mostrar que não aceitamos isso. Mas se assumir o Temer, não vai
mudar nada. Ele é tão corrupto quanto os outros.”
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Entrevistado 30: advogado, 58 anos.
– Em quem votou? Aécio Neves.
“O Temer é bico doce, bom malandro. Ele conseguiria aglutinar
a oposição em geral.”
Entrevistado 31: policial, 22 anos.
– Em quem votou? Marina Silva.
“Esse governo não tem o ideal de capitalismo que a gente vive,
ele tenta manter apenas os ideias dele, que são comunistas. Por
isso que estamos recolhendo assinaturas para a criação da Nova
Arena, um novo partido, liberal e de direita.”
Entrevistado 32: advogado, 54 anos.
– Em quem votou? Aécio Neves.
“Sou a favor do fim da corrupção. O voto vai mudar o país, mas,
para votar bem, precisa de educação. Cunha está fazendo a coisa
certa, mas o que o move é o revanchismo.”
Entrevistada 33: cabeleireira, 61 anos.
– Em quem votou? Aécio Neves.
“Não concordo com o que vem acontecendo com o Brasil,
principalmente esses aumentos de impostos, está tudo muito caro.”
Entrevistado 34: ferramenteiro, 53 anos.
– Em quem votou? Aécio Neves
“Está faltando político decente. Todos são corruptos, mas tem
quem roube menos. O PSDB não é muito diferente [...] Tem que
prender todo mundo. Todos que estão lá [Planalto e Congresso]
são bandidos”
Entrevistada 35: porteira, 40 anos.
– Em quem votou? Aécio Neves.
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“A crise está horrível, muito desemprego e corrupção desemprego.
Nunca votei no PT, eu sabia que um dia a bomba ia estourar.”
Entrevistado 36: analista financeiro, 33 anos.
– Em quem votou? Aécio Neves.
“A culpa da corrupção é geral. O PT expandiu.”
Entrevistada 37: contadora, 37 anos.
– Em quem votou? Aécio Neves.
“Quero que a Dilma saia, o PT é socialista e uma máfia.”
Entrevistada 38: funcionária pública, 56 anos.
– Em quem votou? Nulo
“A corrupção não é específica do PT, está todo mundo envolvido.
Parece mentira, mas eu sou a favor do militarismo. Tem que ter
intervenção militar e começar tudo de novo [...] Acho menos
perigoso do que essa roubalheira que tem aí. A democracia serviu
para que esse país ficasse cheio de gente que não presta.”
Entrevistado 39: ajudante de garçon, 20 anos.
– Em quem votou? Aécio Neves.
“Dilma tem que sair. Mas quem vier no lugar tem que ser alguém
com novas ideias e com experiência. A única coisa é que tem que
ser contra o PT. Já ficou demais.”
Entrevistada 40: inspetora de qualidade, 30 anos.
– Em quem votou? Aécio Neves.
“Nós queremos o [Jair] Bolsonaro pelo caráter dele. Ele fala na
lata.”
Entrevistado 41: office boy, 45 anos.
– Em quem votou? Dilma Rousseff.
“Ela enganou o povo que votou nela. Ela nos traiu. Sou a favor
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do impeachment, mas se a Dilma sair e o Temer entrar, vai ser a
mesma coisa. Por isso teria que fazer uma nova eleição.”
Entrevistado 42: arquiteto, 45 anos.
– Em quem votou? Aécio Neves.
“Não sei se depois do impeachment vai ser melhor ou pior, mas
isso vai mostrar nossa força. Eles precisam ter medo disso. Como
o PT está no poder, ele é o primeiro alvo. Depois virão outros.”
O quadro teórico que fundamenta nossas análises pauta-se no
pressuposto de que não há discurso sem dispositivo e tampouco
dispositivo sem discurso; há uma razão de mutualidade entre eles.
Pretendemos observar como se mantém uma matriz do dispositivo
da (in)tolerância.

O gênero infográfico é empregado para formular e fazer
circular um discurso sobre uma suposta realidade das manifestações
e para isso a voz dos entrevistados produz um efeito do real do
que se passa nos protestos de rua. A diversidade de perfis dos
entrevistados (diferentes profissões, idades, gêneros, declarações
de voto) e a soma das respostas em uma forma de recorrência
produzem o acúmulo que distribui um mesmo discurso de
oposição aos políticos. Em análise, observamos que, dentre as
quarenta e duas declarações publicadas – a nosso ver um número
consideravelmente elevado de entrevistas disponibilizadas –, o
tema corrupção, impeachment e crise são recorrentes. A presença
da intolerância em relação aos políticos organiza-se no eixo da
cordialidade. Os entrevistados respondem produzindo um
jogo enunciativo que se equilibra entre a intolerância capaz de
mostrar o poder e a cordialidade capaz de mostrar quem é que
pode administrar a tolerância. O funcionamento do dispositivo
da cordialidade/tolerância/intolerância pode ser visto pela (i)
forma de protesto – um movimento no qual não há relato de
agressão física – trata-se de uma passeata organizada –; entretanto
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há fortes ícones de intolerância como faixas e camisetas com
insultos como, por exemplo, o desenho de uma mão na qual falta
o dedo mínimo e abaixo há a inscrição “basta”; (ii) pela forma de
exposição do saber – os entrevistados respondem ao jornalista,
justificando a posição que defendem – e (iii) pela forma como os
entrevistados formulam as suas respostas.
Em análise, constatamos que, dentre as quarenta e duas
declarações, em muitas há construção sintática semelhante,
expondo um mesmo funcionamento que sustenta esse jogo entre
a tolerância e a intolerância. É recorrente o emprego de uma
estrutura descrita como:
X não é quem eu queria,
Com X não vai ser melhor,
Não sou contra X,
Não é que X não está fazendo certo,
A forma X não é específica de um,
Não sei se da forma X é melhor,
Dessa forma X não tenho esperança,

}

MAS...

Observamos que nessas declarações, apresenta-se um jogo
entre a cordialidade/ tolerância e a intolerância. Segundo Dunker
(2014), há uma ideia popularizada sobre o brasileiro cordial, fato
que pode conduzir a uma falsa premissa de que a cordialidade atua
como um antídoto para a intolerância. Logo, se compreenderia
que se somos cordiais por consequência somos tolerantes. E, nesta
direção, a cordialidade seria, então, signo da cura para a intolerância
que compreende o racismo, a xenofobia, a homofobia, o sexismo,
o preconceito religioso, social ou político. Fato que não se verifica,
pois nesses enunciados em estudo a cordialidade é uma forma que
precede e introduz a intolerância.
Há nas declarações publicadas a recorrência de uma estrutura
sintática, na qual a primeira proposição pauta-se em uma negação,
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seguida de uma segunda proposição que se inicia com mas. Por
exemplo: a) Não sou contra partidos, mas há corrupção em todos
eles, até no PSDB; ou b) E não é especificamente o PT, mas o PT foi
o grande articulador. Essa estrutura frasal produz com a primeira
proposição uma forma de tolerância na expressão da posição do
sujeito-enunciador para, logo a seguir, a introdução da segunda
proposição expressar a intolerância. Há ainda uma outra estrutura
recorrente que é aquela na qual há o emprego do mas precedido de
uma proposição afirmativa. São exemplos: a) Todos são corruptos,
mas tem quem roube menos; b) A corrupção pegou todos [os políticos],
mas quem plantou a semente foi o PT; c) Eles sempre pregaram contra
a corrupção, mas roubaram mais que todos os outros. A expressão da
tolerância, neste caso, é apontada como consensual, entretanto a
introdução da segunda proposição com o mas insere o argumento
de intolerância.
Como nosso objetivo não é desenvolver uma análise detalhada
do funcionamento dos mas nos enunciados que compõem nosso
arquivo, não nos aprofundaremos nesta direção. Entretanto,
a observação das formas de recorrência da estrutura frasal levanos a considerá-la como uma construção discursiva que garante a
permanência do dispositivo da cordialidade/(in) tolerância.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Para Foucault (2015) é pelos dispositivos que podemos observar
os limites do jogo de poder e saber que estão inscritos em um tempo
histórico e quais são suas relações de força. O dispositivo, como um
conjunto heterogêneo, que comporta ditos e não ditos, produz-se
em uma rede. A materialidade linguística é um dos nós dessa rede. A
cordialidade, expressa, neste caso, por formas sintáticas de polidez
compõe com a tolerância/intolerância o que Foucault denomina
dispositivo (DUNKER, 2014). A cordialidade permite manter a
expressão da autoridade e a intolerância responde pela manutenção
- 202 -

Discurso: sentidos e ação
do poder. Logo, a cordialidade, expressa por formas de polidez,
é um complemento do poder e não o seu avesso. Cordialidade,
polidez, tolerância e intolerância fazem parte da manutenção
estratégica de um mesmo dispositivo. Podemos verificar isso em
elementos heterogêneos que reforçam esse dispositivo.
Assim como apontamos esse funcionamento na materialidade
linguística, podemos observá-lo também no gênero empregado
para a distribuição do discurso. O infográfico, pelo acúmulo e
recorrência, produz o efeito de sentido de síntese do real e nesta
matéria nos apresenta o avesso da intolerância, uma vez que
por um processo de preenchimento estratégico dá voz a todos
aqueles que na sociedade enfrentam o racismo, a xenofobia, a
homofobia, o preconceito religioso e social. Os entrevistados
expostos na sua diversidade criam no jornalismo o efeito de
pluralidade das vozes, entretanto as formas de dizer respondem a
uma matriz da (in)tolerância que está inscrita na historicidade do
Brasil. A complacência, a compaixão são sentimentos sociais que
caracterizam nossa sociedade, mas na medida que não invadam
limites e fronteiras sócio historicamente estabelecidos.
Como sabemos, a imparcialidade não é o que caracteriza os
meios midiáticos e o grupo Folha (Folha de São Paulo, Folha.com, Uol
etc.) não está isento disso. Ao fazer parte da construção da história
do presente, na produção de matérias, nas quais supostamente
reverbera-se a diversidade da sociedade, reproduzem-se sentidos
que reafirmam nossa matriz de intolerância. Cordialidade, polidez
e tolerância são formas de manutenção da autoridade e pertencem
à mesma matriz da intolerância. No conjunto são, em diferentes
graus, formas mais ou menos sutis de exercício do poder.
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Polêmica em torno da (proto)fórmula discursiva
“democratização da informação”: o estatuto do
jornalismo tradicional na ordem do dia

Marília Giselda Rodrigues

QUANDO A PAUTA É O JORNALISMO
No contexto dos protestos de junho de 2013, no Brasil,
uma onda de passeatas no país todo, com variadas reivindicações
e repercussão internacional, assistimos a debates acalorados em
torno da atuação do grupo de jornalistas independentes Mídia
Ninja. Criado em 2011, era até então desconhecido do grande
público, embora o grupo tivesse feito coberturas na Marcha
da Maconha e na Marcha da Liberdade, em 2011. Em 2012
fizeram uma cobertura da situação dos índios Guarani-Kaiowá,
no Mato Grosso do Sul. Esses materiais, entretanto, chegaram
ao conhecimento de poucas pessoas, a maior parte delas jovens
usuários das redes sociais. Nas manifestações de 2013, o grupo foi
considerado um dos responsáveis pela “virada” na cobertura que
a grande mídia fazia do acontecimento, primeiramente, segundo
alguns analistas, uma cobertura caracterizada como “parcial”, com
a defesa dos interesses do Estado, em detrimento dos interesses dos
manifestantes ou da população, e só depois de mostrada a violência
policial contra os manifestantes, a cobertura teria se modificado,
ganhando uma conotação de maior comprometimento com os
interesses populares (Cf. OBSERVATÓRIO da Imprensa, 2013,
s/n)1. A atuação dos “ninjas” entrou para a pauta dos debates sobre
jornalismo depois que o programa Roda Viva, da TV Cultura,
entrevistou dois de seus representantes, em 5 de agosto de 2013.
Eles passaram a ser tema de reportagens nos principais jornais
1 Disponível em: <http://tvbrasil.ebc.com.br/observatorio/episodio/amidia-nos-protestos>. Acesso em 8.ago.2013.
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diários, nas revistas semanais e nos sites de notícias na internet
e foram alçados ao estatuto de “fenômeno de comunicação” não
somente no Brasil, mas também no cenário internacional, em
noticiário do New York Times, El País, The Guardian, Washington
Post e outros.
Nessa ocasião, instaurou-se uma polêmica que colocou,
de um lado, os que viam no modo de atuar dos repórteres
independentes uma forma renovada de jornalismo, condizente
com a contemporaneidade; de outro lado, aqueles que criticavam
tal atuação, em um processo de demonização do fenômeno que
produziu até mesmo uma improvável convergência entre as
revistas Veja e Carta Capital, sempre muito diferentes em seus
posicionamentos políticos.
Nesses debates, aparecem expressões como “jornalismo ninja”,
“pós-jornalismo”, assim como são retomadas outras, dentre elas
“democratização/privatização da informação”, que analiso neste
capítulo, à luz dos pressupostos teórico-metodológicos da Análise
do Discurso. São sintagmas cujo percurso e possibilidades para
adquirir o caráter de fórmulas discursivas (KRIEG-PLANQUE,
2003) pode ser interessante investigar. Mais importante,
entretanto, do que assegurar ou não a potencialidade de virem
a se tornar fórmulas discursivas, é o estudo de seus percursos
(MAINGUENEAU, 2008b), por meio do qual se busca tais
formas cristalizadas na língua, funcionando em diversos campos
discursivos diferentes, independentemente dos gêneros nos quais
venham a ser tomadas.
Assim, acredito que o estudo desses sintagmas pode auxiliar
na leitura dos discursos nos quais aparecem, considerando o
interdiscurso, o espaço de trocas entre os discursos do jornalismo
tradicional e do “novíssimo” jornalismo (RODRIGUES, 2013),
como regulador dos simulacros construídos por cada um dos
posicionamentos acerca do discurso do outro.
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Os sentidos de “democratização da informação” se movem,
assumindo por vezes significações radicalmente opostas. A
análise desse sintagma e sua circulação no contexto em que foi
tomado permitiu identificá-lo como marcador de um processo de
interincompreensão regrada (MAINGUENEAU, 2008a)2, em uma
polêmica em que o que está em jogo, de um posicionamento a outro
no espaço interdiscursivo, é a defesa de uma atividade de trabalho,
de um determinado estatuto de jornalismo frente à emergência de
outras práticas no mesmo campo, que disputam por legitimidade
e atenção do público, mas com as quais o jornalismo tradicional
pode também aprender.

OS PERCURSOS E AS FÓRMULAS DISCURSIVAS
Os percursos equivalem a unidades não-tópicas de análise,
ou seja, não pertencentes a priori a um gênero discursivo ou a
uma determinada instituição ou campo discursivos, com base nas
quais o analista pode, sem a preocupação de construir espaços de
coerência, estudar a recorrência de certas unidades (de ordem lexical,
proposicional ou mesmo pequenas frases, fragmentos de textos),
acompanhando seu percurso pelo interdiscurso, suas retomadas e
atualizações (MAINGUENEAU, 2008b). Tais estudos são, hoje
em dia, bastante facilitados pelos programas e sites de busca na
internet, que permitem recuperar eventos de uso de tais unidades,
explorando a dispersão, a circulação, e facilitando o trabalho do
analista, que é o de desestruturar unidades instituídas, em busca de
percursos inesperados e relações de sentidos insuspeitas.
2 Uma das maneiras de explicar as controvérsias sem solução é postular uma
interincompreensão constitutiva, em que cada um dos posicionamentos se
define em relação ao outro ou outros posicionamentos, de maneira regrada
(MAINGUENEAU, 2008a). Dessa maneira, há interincompreensão, e não
intercompreensão, pois um posicionamento não pode admitir o seu oponente,
sob pena de perder sua identidade. Tal postulado, o da interincompreensão
regrada, reafirma o primado do interdiscurso sobre o discurso.
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Conforme Maingueneau (2009), a proposta de dar um
estatuto aos percursos na AD repousa sobre a constatação de que o
discurso tem espaços delimitados, mas tem também
fórmulas, frases, textos que circulam e que são apropriados por
diversos atores, mas que não têm uma significação estável porque a
circulação faz com que o sentido seja sempre construído [...] circulam
e são apropriados de modos totalmente diversos por pessoas que
acreditam que falam da mesma coisa (MAINGUENEAU, 2009,
s/p).

A linguista francesa Alice Krieg-Planque analisou os modos
como o sintagma “purificação étnica” circulou a partir dos anos
1990 em jornais franceses em matérias sobre os conflitos étnicos
na antiga Iugoslávia. A partir de seus estudos, apoiados em grande
parte nas propostas de Jacqueline Authier-Revuz sobre as formas
e os campos de representação da heterogeneidade enunciativa,
estabeleceu como critérios para que um sintagma possa ser
considerado uma fórmula: a) se caracterizar por uma forma
linguística cristalizada; b) se inscrever numa dimensão discursiva;
c) funcionar como um referente social e, d) comportar um aspecto
polêmico. Tomemos as palavras da própria autora:
Em um momento do debate público, uma sequência verbal,
formalmente demarcável e relativamente estável do ponto de vista
da descrição linguística que se pode fazer dela, põe-se a funcionar
nos discursos produzidos no espaço público como uma sequência
tão partilhada quanto problemática. Empregada em usos públicos
que a investem de questões sócio-políticas por vezes contraditórias,
essa sequência conhece então um regime discursivo que faz dela
uma fórmula: um objeto descritível nas categorias da língua e cujo
destino – ao mesmo tempo invasivo e continuamente questionado
– no interior dos discursos é determinado pelas práticas linguageiras
e pelo estado das relações de opinião e de poder em um momento
dado no seio do espaço público (KRIEG-PLANQUE, 2003, p. 14).
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Parte importante do que se pode chamar de um método para
estudo das fórmulas consiste em olhar para a metalinguagem dos
atores sociais envolvidos na sua circulação. Assim, acredita-se
que conciliar os conceitos de cenografia e ethos – que remetem
à instância enunciadora do discurso, envolvendo o estudo das
modalidades, do estatuto de enunciador e coenunciador postulados
no discurso, da cena de fala que o próprio discurso constrói e ao
mesmo tempo o legitima – às formas de aparição desses sintagmas
na metalinguagem dos enunciadores mobilizados por tais discursos
pode permitir um maior entendimento do processo por meio do
qual as mídias contribuem para colocar em circulação fórmulas
que, por sua vez, condensam discursos, que contribuem para
conformar aquilo que os diversos autores da esfera acadêmica
chamam de “espaço público”.
Dessa forma, um corpus de análise com textos retirados de
práticas discursivas midiáticas diversas, tais como jornais impressos
diários de grande circulação, blogs e sites especializados em crítica
da mídia, dentre outras fontes variadas de documentos encontrados
com auxílio da ferramenta de busca do Google, mostra quão
problemática pode ser também a tomada, pela esfera acadêmicocientífica, de conceitos tidos como estáveis e que, impulsionados
por um acontecimento, veem seu sentido se diluir, se dispersar
em inesperada polissemia. Isso é o que parece acontecer com o
sintagma “espaço público” a partir da leitura dos textos reunidos
para o estudo da polêmica interdiscursiva estabelecida entre, de
um lado, um discurso de defesa do Mídia Ninja e, de outro lado,
um discurso de desqualificação das práticas operadas pelo grupo.
A leitura desses textos, nos quais “espaço público” aparece em
inusitados usos e sentidos diversos, motivou a busca do sintagma
em outros textos ainda, ampliando os critérios de busca para além
desse espaço discursivo.
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ETHOS DISCURSIVO
O conceito de ethos, da Retórica Clássica, entendido como a
imagem que um orador constrói de si mesmo, por meio de seu modo
de falar, para exercer influência sobre o alocutário, é retrabalhado no
quadro da Análise do Discurso francesa. A noção de ethos discursivo
postula que todo discurso pressupõe um tom de voz, que permite
aos co-enunciadores construírem uma representação do corpo e
da personalidade do enunciador. A um enunciador encarnado são
atribuídos um caráter (traços psicológicos) e uma corporalidade
(maneira de se comportar no espaço social), que se sustentam, por
sua vez, em estereótipos culturais, e que podem ser apreendidos no
discurso, nas modalidades da enunciação e do estilo.
O modo como Maingueneau (2005) trabalha a noção de ethos
é explicitado por ele com enorme clareza, a fim de evitar que se
tome tal qual originalmente formulada na retórica aristotélica,
como uma escolha do enunciador, à maneira “psicologizante” e
“voluntarista” de um autor dono de seu dizer, que elaboraria a sua
escolha em função dos efeitos que pretende produzir sobre seu
auditório.
Do ponto de vista da AD, esses efeitos são impostos não pelo
enunciador, mas pela formação discursiva. Dessa forma, a questão
da adesão é também uma reflexão do processo mais geral da adesão
de sujeitos a uma certa posição discursiva.
A instância subjetiva, como uma reflexividade enunciativa,
se manifesta também como “voz” e como “corpo enunciante”,
historicamente dado e inserido em uma situação (cena) que sua
enunciação ao mesmo tempo pressupõe e valida.
Se o ethos está crucialmente ligado ao ato de enunciação, não
se pode ignorar, entretanto, que o leitor constrói representações
do enunciador antes mesmo que ele fale. A essas representações
prévias, costuma-se chamar ethos pré-discursivo. Ainda que o leitor
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nada saiba sobre o enunciador, o simples fato de que um texto
pertence a um gênero do discurso ou a um certo posicionamento
ideológico, ou mesmo ao quadro de uma instituição, induz
expectativas em termos de ethos.
Estas vão ou não se concretizar no discurso, não a partir do
que o enunciador diz de si próprio, mas do “tom” de seu discurso,
que faz emergir uma voz e uma corporalidade, um ethos: “O
‘fiador’ cuja figura o leitor deve construir com base em indícios
textuais de diversas ordens, vê-se, assim, investido de um caráter,
de uma corporalidade, cujo grau de precisão varia conforme os
textos” (MAINGUENEAU, 2005, p. 72).
A produção do ethos deve ainda ser compatível com o mundo
que é construído no discurso por meio da cenografia, pois, quando
falamos em um modo de dizer, falamos em um modo de ser e de
se movimentar no mundo, um mundo que é construído no e pelo
discurso, com apoio de variadas cenografias.

UMA DIMENSÃO ESPECIAL DA CENA ENUNCIATIVA:
A CENOGRAFIA
Buscando os pontos de aproximações e rupturas da AD com
as correntes pragmáticas, em Novas tendências em análise do discurso
(1997), Maingueneau tece a seguinte afirmação:
Em geral, e isto desde seu início, a AD prefere formular as
instâncias da enunciação em termos de “lugares”, visando a
enfatizar a preeminência e a preexistência da topografia social
sobre falantes que aí vêm se inscrever [...] Trata-se, segundo o
preceito de M. Foucault, de “determinar qual é a posição que
pode e deve ocupar cada indivíduo para dela ser o sujeito” [...]
essa instância de subjetividade enunciativa possui duas faces: por
um lado, ela constitui o sujeito em sujeito de seu discurso. Por
outro, ela o assujeita [...] submete o enunciador a suas regras
(MAINGUENEAU,1997, p. 33).
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Propõe, então, “rearticular o discurso sobre a suposta cena de
sua enunciação e, além disso, aprofundar o caráter institucional
da atividade discursiva” (MAINGUENEAU, 1997, p. 21). Assim,
trabalha com os conceitos de cena enunciativa e cenografia do
discurso.
Temos, segundo o autor, que “um texto não é um conjunto de
signos inertes, mas o rastro deixado por um discurso em que a fala
é encenada”. A esse “rastro”, podem corresponder diferentes cenas
de enunciação. Maingueneau diferencia a cena englobante – que
diz respeito ao tipo de discurso (tipo tem a ver com funcionamento,
com função social; por exemplo, o discurso publicitário, que visa
levar ao consumo) – da cena genérica, mais diretamente ligada
à questão do gênero do discurso (por exemplo, um panfleto é
diferente de uma embalagem de produto).
Ambas as cenas – englobante e genérica – definem o quadro
cênico em que um discurso pode se inscrever para produzir sentido
(o tipo e o gênero do discurso, que são mais ou menos estáveis).
São, portanto, formas dadas historicamente e socialmente, no
tempo e no espaço.
O tipo de discurso está relacionado ao seu modo de
funcionamento social, por exemplo, quando recebemos um
panfleto na rua, devemos ser capazes de determinar a que tipo de
discurso pertence para que possamos interpretá-lo. Temos antes
que definir se é um discurso religioso, político ou publicitário, por
exemplo. De modo que a noção está relacionada àquela de campo
discursivo. Esses diferentes tipos de discurso só fazem sentido em
determinada época e cultura.
Quanto ao gênero do discurso, Maingueneau assim se refere:
Os enunciados dependentes da AD se apresentam, com efeito,
não apenas como fragmentos de língua natural desta ou daquela
formação discursiva, mas também como amostras de um certo
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gênero de discurso. [...] cada gênero presume um contrato
específico pelo ritual que define (MAINGUENEAU, 1997, p.34).

O gênero é definidor dos papéis, como lugares sociais de
produção de enunciados, atribuídos por cada discurso para que os
sentidos se construam. Por exemplo, numa aula, estão definidos os
lugares do professor que se dirige aos alunos.
Cena englobante e cena genérica, como constituintes do
quadro cênico relativamente mais estável, se distinguem da
cenografia, em que um discurso constitui sua própria cena de
enunciação: “todo discurso, por sua manifestação mesma, pretende
convencer instituindo a cena de enunciação que o legitima”, diz. E
conclui que, por isso, a cenografia implica um processo paradoxal,
uma vez que é ao mesmo tempo fonte do discurso e aquilo que ele
engendra.
Uma cenografia pode apoiar-se em cenas de fala já instaladas na
memória coletiva, que se inscrevem positivamente ou negativamente
num determinado grupo. Analisando uma carta de François
Miterrand por ocasião da campanha presidencial de 1988, intitulada
“Carta a todos os franceses”, que foi publicada na imprensa e enviada
pelo correio a um certo número de eleitores, Maingueneau conclui
que a cena englobante é a do discurso político; a cena genérica é a
dos programas de governo e outras publicações por meio das quais
um candidato apresenta suas propostas aos eleitores; e a cenografia
é a da correspondência particular, que pressupõe contrato entre
pessoas que mantêm relações pessoais.
O autor destaca as marcas linguísticas e também aspectos não
verbais, na superfície textual, que levam a essa leitura: vocativo
e assinatura manuscritos, margem esquerda como nos blocos
e cadernos escolares, que levam a uma encenação do gênero
epistolar. Desse modo, o leitor da tal carta recebe ao mesmo tempo
amostra de discurso político, programa eleitoral e carta pessoal, e
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a enunciação não apenas expressa ideias, mas constrói e legitima o
próprio quadro da enunciação.
Relacionando o conceito de ethos discursivo ao de cenografia,
formulará um percurso de leitura dos sentidos nos textos:
O leitor reconstrói a cenografia de um discurso com o auxílio de
indícios diversificados, cuja descoberta se apoia no conhecimento
do gênero do discurso, na consideração dos níveis da língua, do
ritmo etc., ou mesmo em conteúdos explícitos. “Em uma cenografia
[...] a figura do enunciador, o fiador, e a figura correlativa do
coenunciador são associadas a uma cronografia (um momento) e
a uma topografia (um lugar) das quais supostamente o discurso
surge” (MAINGUENEAU, 2005, p. 77).

Os gêneros de discurso também só podem ser entendidos,
segundo Maingueneau, na maneira como o discurso se relaciona
com a cena de sua enunciação, a cenografia, com o ethos do
enunciador e com as formas ritualizadas que o organizam,
classificam e impõem a sua ordem.
Assim, vemos se entrelaçarem no quadro cênico, os lugares que
o sujeito pode e deve ocupar para ser sujeito de sua enunciação, e
os modos mais ou menos estáveis, mas sempre também históricos,
ritualizados, como a enunciação se realiza (os gêneros), categorias
que reenviam para a noção de campo, posto que tais formas de
ocupar um lugar e dele enunciar variam de um campo para outro
e, simultaneamente, ajudam também a delimitá-los, organizando
um pouco o vasto universo discursivo: “é no interior do campo
discursivo que se constitui um discurso” (MAINGUENEAU,
2008, p. 36).

ANÁLISE DE PERCURSOS E FÓRMULAS DISCURSIVAS
Sem nenhuma pretensão de realizar uma análise aprofundada
dos registros, usos e sentidos dos sintagmas mencionados no início
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deste texto – “jornalismo ninja”, “pós-jornalismo”, “midiativismo”,
“privatização/democratização da informação”, “espaço público”,
“jornalismo cidadão” – buscou-se trazer, para esta discussão,
alguns dados que podem levar-nos a refletir sobre certos percursos.
Trata-se de parte de uma pesquisa ainda em andamento, com o
propósito de discutir a produtividade da articulação dos conceitos
aqui reunidos, tanto no que se refere aos modos de articular os
textos, compondo um corpus, quanto no que se refere aos modos
de ler o material reunido. Nesse sentido, a apresentação a seguir
funciona como análise-piloto.
Busquei compreender os modos como esses sintagmas
aparecem nos discursos analisados, qual o ethos discursivo que
emerge desses discursos, e que sentidos ajudam a construir. Além
disso, tinha por objetivo verificar em que medida os conceitos
de ethos discursivo e cenografia podem ser combinados aos de
percursos e fórmulas no estudo dos sentidos dos discursos.

SENTIDOS DE “DEMOCRATIZAÇÃO/PRIVATIZAÇÃO
DA INFORMAÇÃO”
Um percurso que parece interessante investigar é o das
oposições “democratização da informação” e “privatização da
informação”. Uma busca simples no Google retornou, para o
primeiro, 88.600 resultados, enquanto que, para o segundo,
somente 30.700 resultados, um indício de que há maior circulação
de democratização em detrimento de privatização. No entanto, não
se pode dizer que os sentidos desses sintagmas sejam os mesmos
para todos os enunciadores que os tomam em seu discurso.
Nas duas sequências a seguir, o uso dessas expressões engendra
sentidos que não fazem coincidir tal oposição. A primeira sequência
foi extraída de um texto cujo título é “A censura moderninha
e a privatização da informação”, escrito por Felipe Bandeira,
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diretor de comunicação do Diretório Central dos Estudantes da
Universidade Federal do Oeste do Pará. O texto foi publicado em
um blog chamado Quarto Poder, no ar desde 2007, mantido pela
Associação dos Blogueiros do Oeste do Pará:
Raymundo Faoro, grande jurista e cientista político brasileiro,
refletindo e folheando algumas páginas dos jornais de maior
envergadura no Brasil de 1970, constatou. “Eles querem um país
de 20 milhões de habitantes e uma democracia sem povo”. Desde
então, quatro décadas se passaram e a frase continua pertinente.
Na grande mídia impera o consenso, por repressão ao dissenso.
Uma espécie de “censura moderninha”. As capas e matérias são
quase sempre as mesmas apesar de tantas vias. Na imprensa – salvo
raras minorias – estabelece-se uma pretensa homogeneidade em
defesa dos interesses dos donos dos jornais. E estes aumentam
seus lucros à medida que emburrecem a população. [...] Pelo
que estabelece a Constituição Federal, a comunicação social deve
promover a educação e difusão de informações e debates acerca dos
processos de formação cidadã. No entanto, o que se observa são
monopólios que em nada atendem as exigências constitucionais
[...] (BANDEIRA, 2013, s/p)3.

Lê-se, aí, que a “privatização da informação” equivale a um
processo de censura ao diferente, àquilo que não é consensual,
numa crítica ao processo por meio do qual a imprensa busca a
padronização do noticiário, com as mesmas manchetes nos vários
veículos. Em outro texto, publicado no site Observatório da
Imprensa, intitulado “privatização da informação e o fim do espaço
público virtual”, escrito pelo jornalista Marcelo Musa Cavallari, a
expressão “privatização da informação” está associada ao fenômeno
de pulverização dos produtores de notícias nas mídias sociais e na
internet, sobretudo os chamados “ninjas”, e a “democratização da
3 Disponível em: <http://www.blogquartopoder.com.br/2012/02/
opiniao-censura-moderninha-e.html?utm_source=feedburner&utm_
medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+blogspot%2FAlUEz+%28Quar
to+Poder%29>. Acesso em 28.out.2013.
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informação”, não sua privatização, como no texto anterior, é que
estaria garantida pelo processo de convergência das pautas, com
a imprensa se esforçando por veicular as mesmas notícias, o que
conformaria, segundo o texto em questão, um “espaço público
virtual”:
A periodicidade dá aos meios tradicionais o arcabouço lógico
de sua narrativa. Um jornal de papel lido de manhã constituía,
quando os meios tradicionais dominavam, um relato do dia
anterior compartilhado por todos os leitores. O que estava no
jornal era o repertório de informações sobre a vida comum de
interesse mais amplo possível. Em torno desse repertório os
cidadãos travavam sua conversação mais geral. Por mais que
diretores de redação e donos de jornais sonhem sempre com
chamadas exclusivas em suas capas, é quando os principais
jornais do país exibem primeiras páginas praticamente idênticas
que a tarefa do jornalismo se cumpre melhor: a narrativa do que
foi o dia anterior pode ser partilhada por todos os leitores de
jornal, não importa qual título específico cada leitor leia.[...] Essa
narrativa partilhada construiu ao longo dos séculos 19 e 20 uma
espécie de espaço público virtual nas sociedades de massa. Uma
espécie de praça pública possível. A leitura do jornal, a escuta
das notícias pelo rádio de manhã ou na TV à noite podia ser
individual, mas todos ouviam a mesma coisa a cada período. A
internet destruiu esse espaço público virtual. [...] Como o meio
é muito barato – não é mais necessário imprimir um jornal ou
ter uma antena poderosa para emissão de ondas de rádio e TV –,
o acesso à informação foi extremamente facilitado pela internet
tanto para quem a recebe como para quem a emite. Isso permite
que, em tese, todo mundo passe a ser emissor de informação.
O espaço púbico virtual dos meios tradicionais cedeu lugar à
privatização da informação. Cada um fala e ouve o que quer, sem
filtro de nenhum tipo. O resultado é ruído, burburinho, não uma
conversa [...] (CAVALLARI, 2013, s/p)4.
4 Disponível em: <http://observatoriodaimprensa.com.br/news/view/
privatizacao_da_informacao_ e_o_fim_do_espaco_publico_virtual>. Acesso
em 26.agosto.2013.
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Esse segundo texto, como se vê, se contrapõe àquele anterior.
No primeiro, a coincidência de manchetes e coberturas dos fatos
pela imprensa, com uma forma de censura mais ou menos velada,
mais ou menos tácita, aos jornalistas que ousam pautas diferentes,
é a causa da “privatização da informação”. Neste, ao contrário,
“é quando os principais jornais do país exibem primeiras páginas
praticamente idênticas que a tarefa do jornalismo se cumpre
melhor”, configurando o que o texto chama de “espaço público
virtual”. A facilitação dos processos de informação e comunicação
propiciada pela internet, permitindo que, “em tese, todo mundo
passe a ser emissor de informação”, seria responsável pelo fim
do “espaço público virtual”, que “cedeu lugar à privatização da
informação”.
Os usos do sintagma pelos diferentes atores sociais estão
sujeitos a deslizamentos de sentidos provocados pelas diferentes
posições-sujeito por eles ocupadas. De um posicionamento a
outro nesse espaço interdiscursivo em que o jornalismo tradicional
e o “novíssimo jornalismo” disputam um estatuto que garanta
sua permanência como prática social necessária para o universo
de leitores, os sentidos do sintagma se movem, se diluem,
em inesperada polissemia, assumindo por vezes significações
radicalmente opostas. Em um e em outro texto “privatização”
e “democratização”, em relação à informação, são cada qual seu
exato contrário.
Todas essas sequências foram retiradas de textos que obedecem
rigorosamente aos preceitos do gênero artigo de opinião, seja em
veículo impresso ou blog. Enquanto a primeira sequência não inova
em termos de cenografia, reproduzindo a cena genérica típica do
artigo de opinião em blog, a segunda sequência se apresenta como
uma aula e, por meio de um ethos professoral, imprime a cada
argumento um tom de verdade incontestável.
Nesta outra sequência, abaixo, temos um discurso que
se apresenta como uma chamada para evento – essa é sua cena
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genérica – mas que visa discutir o papel das “mídias livres” na
“democratização da informação”, construindo, portanto, uma
cenografia de texto opinativo parecida com a dos artigos:
Acontece no sábado (23) o 1º Seminário de Comunicação e
Mídias Livres promovido pela parceria do instituto Barão
de Itararé, Maranhão da Gente e seccional maranhense da
Associação Brasileira de Rádios Comunitárias. O evento vai
discutir o papel das Mídias Alternativas na defesa da agenda
da Democratização da Comunicação como a rediscussão das
concessões públicas de rádio e TV, a liberdade de expressão e
a pluralidade da informação. A atuação dos comunicadores
nas Rádios Comunitárias e nas Redes Sociais é um passo
fundamental para a quebra da hegemonia da grande imprensa,
geralmente sob domínio de um pequeno grupo de famílias
e políticos. A democratização da informação e a quebra do
monopólio e hegemonia da mídia são, portanto, discussões
urgentes e fundamentais para o fortalecimento da democracia.
O Seminário de Comunicação e Mídias Livres pretende reavivar
o debate em torno do contexto das rápidas transformações da
comunicação no país e no mundo, que leva à discussão sobre a
democratização dos meios de comunicação. Conecte-se e venha
participar! (MARANHÃO da gente, 2013, s/p)5.

Há também aí a cenografia publicitária, marcada pelo uso do
imperativo típico da publicidade e propaganda – “conecte-se e venha
participar!” – que ameniza, “disfarça”, o peso da argumentação
que, no entanto, está ali, quando se dá por naturalizada uma
formulação que é discutível segundo a leitura dos textos anteriores:
a contribuição das rádios comunitárias e das redes sociais para a
“democratização da informação”.
Processo semelhante se dá em uma chamada para um debate
em uma emissora de televisão:
5 Disponível em: <http://www.maranhaodagente.com.br/seminario-decomunicacao-e-midias-livres-pela-democratizacao-da-informacao/>. Acesso
em 12.nov.2013.
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A internet tem sido apresentada como uma ferramenta de
democratização da informação. No entanto, iniciativas de caráter
comercial e política tentam dificultar que a rede mundial de
computadores se torne um espaço de manifestação pública, aberta
a todos os grupos, com os mesmos direitos. No programa Ponto
de Vista desta semana, o professor André Bordignon, do CDICampinas é o entrevistado do jornalista Fabiano Ormaneze e
discute as relações entre internet, redes sociais, democratização e
participação social. Confira a entrevista [...] (CORREIO Popular,
2013, s/p)6.

Seria possível defender que o sintagma “democratização da
informação” e os sintagmas variantes “privatização da informação”,
“democratização da mídia”, “democratização da comunicação”
são protofórmulas, a partir da constatação de que a forma
linguística cristalizada opera como um referente social, ou seja,
vem se tornando passagem obrigatória nos discursos dos diversos
campos, em que pese sua preferencial tomada pelos campos
midiático e acadêmico. Um exemplo, nesse sentido, vindo do
campo político, é o discurso de lançamento da candidatura de Rui
Falcão à reeleição para presidência do Partido dos Trabalhadores
(PT), em que “democratização da informação” aparece como um
compromisso do candidato, ao lado de políticas de crescimento
econômico, geração de empregos, reforma agrária e outros temas
de campanha:
São os próprios avanços obtidos que alimentam o desejo de novas
conquistas. Esse é o principal sentido da candidatura de Rui Falcão
à Presidência do PT: o compromisso com a continuidade e o
aprofundamento do nosso projeto transformador. O compromisso
com vigorosas políticas de crescimento, geração de empregos,
distribuição de renda e inclusão social. O compromisso com as
legítimas aspirações dos trabalhadores da cidade e do campo, em
6 Disponível em: <http://correio.rac.com.br/_conteudo/2013/04/projetos_
correio/correio_escola/45026-democratizacao-da-informacao-em-debate.
html>. Acesso em 26.ago.2013.
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especial com a reforma agrária. O compromisso com políticas
afirmativas de promoção da igualdade racial, de gênero e de
orientação sexual. O compromisso com as causas libertárias e o
desejo de participação da juventude. O compromisso com a reforma
da política, para livrá-la das manipulações do poder econômico. O
compromisso com a democratização da informação, do conhecimento
e do poder. O compromisso com a soberania nacional, a integração
da América Latina e a construção de uma nova ordem econômica e
política no mundo (SPERANDIO, 2013, s/p)7.

A notícia publicada em 13 de agosto último na revista Época,
entretanto, que reproduz esse e outros trechos do manifesto de
Rui Falcão, destaca no título: “Manifesto de Rui Falcão fala em
‘democratização da informação’”.
Por fim, numa última sequência, vemos o sintagma
“democratização da mídia” tematizado em editorial do jornal
O Globo, sua cena genérica, mas com uma cenografia típica de
dissertação acadêmica, em que o tom didático busca mais uma vez
reforçar os efeitos de discurso autorizado e mitigar a argumentação.
Sob o sugestivo título “O que significa democratização da mídia”,
o diário se posiciona contra a opinião do embaixador venezuelano
no Brasil, publicada em artigo, e afirma, no editorial, que a
liberdade de expressão e imprensa tem sido sufocada na Venezuela
desde o início do governo de Hugo Chaves, em 1999:
Como não poderia deixar de ser, o embaixador contesta as
reportagens e defende a ação chavista voltada a uma “comunicação
pública e descentralizada”, na linha da “democratização do acesso
aos meios de comunicação”. À parte este palavrório, as reportagens
mostraram um cerco constante e cada vez mais fechado ao
jornalismo profissional (O GLOBO, 2013, s/p)8.
7 Disponível em: <http://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/felipe-patury/
noticia/2013/08/manifesto-de-rui-falcao-fala-em-bdemocratizacao-dascomunicacoesb.html>. Acesso em 28.ago.2013.
8 Disponível em: <http://oglobo.globo.com/opiniao/o-que-significademocratizacao-da-midia-9866217>. Acesso em: 26.ago.2013.
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Para O Globo, o que garante o funcionamento democrático
das mídias é o “controle social”, cujos agentes prioritários são “o
leitor, o ouvinte, a autorregulamentação e o controle remoto”, pois
“é assim que funciona nas democracias, ainda mais em mercados
competitivos como o brasileiro”. Ao titular o texto com uma
construção típica de dicionário ou compêndio didático – “O que
significa democratização da mídia” – o discurso quer provocar
uma polêmica que atinge o próprio sintagma, produzindo um
enunciado com valor de dicto. Um enunciado com valor de dicto
é aquele que discute sobre a própria palavra em torno da qual
se organiza, e Krieg-Planque (2010) formula a hipótese de que a
análise dessas discussões sobre a própria palavra pode ser um meio
privilegiado de compreender como uma sequência verbal se torna
uma fórmula.

NOVOS SENTIDOS PARA O SINTAGMA “ESPAÇO PÚBLICO”
Nesses discursos sobre a atuação do Mídia Ninja, que
circularam após a entrevista de seus representantes no programa
Roda Vida, vemos também a expressão “espaço público”, usada de
modo diverso daquele que estamos habituados a ler no campo dos
estudos do discurso, sobretudo nos textos de Krieg-Planque (2003;
2010; 2011). A autora toma espaço público tal como forjado na
Teoria da Comunicação. O conceito vem de Habermas (1984) e
diz respeito ao lugar por meio do qual os atores compartilham seus
pontos de vista, expõem suas opiniões publicamente, tornandoas, desse modo, visíveis a quaisquer outras pessoas, “alimentando,
assim, a possibilidade de um debate público e contraditório de
suas opiniões” (KRIEG-PLANQUE, 2010, p. 114).
Nessa acepção, espaço público é necessariamente um espaço
virtual, um não-lugar, no sentido físico, mas locus de discussão dos
assuntos que interessam à sociedade. O sintagma pode admitir,
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então, variantes como opinião pública e esfera pública. No texto
de Krieg-Planque, há várias passagens que atestam essa leitura
dos sentidos do sintagma. Destacamos duas sequências, uma no
começo e outra mais no final do livro:
Por fórmula, designamos um conjunto de formulações que, pelo
fato de serem empregadas em um momento e em um espaço
público dados, cristalizam questões políticas e sociais que essas
expressões contribuem, ao mesmo tempo, para construir (KRIEGPLANQUE, 2010, p. 9, grifos nossos).
De fato, há fundamento em considerar as mídias como agentes de
circulação das fórmulas. Para nós, essa ideia é mesmo definidora
da fórmula, uma vez que as mídias estão entre os principais atores
aptos a garantir a difusão da sequência em vastas áreas do espaço
público (KRIEG-PLANQUE, 2010, p. 118, grifos nossos).

É interessante notar que o conceito pressupõe um local
fundamentalmente midiático (em termos de meios de comunicação
social) de projeção das opiniões que permite a existência do debate
de modo acessível a todos. E, também, que o espaço público
– conceito já naturalizado nesse discurso – é condição para a
existência da fórmula:
Em um momento do debate público, uma sequência verbal,
formalmente demarcável e relativamente estável do ponto de vista
da descrição linguística que se pode fazer dela, põe-se a funcionar
nos discursos produzidos no espaço público como uma sequência
tão partilhada quanto problemática. Empregada em usos públicos
que a investem de questões sócio-políticas por vezes contraditórias,
essa sequência conhece então um regime discursivo que faz dela uma
fórmula: um objeto descritível nas categorias da língua e cujo destino
– ao mesmo tempo invasivo e continuamente questionado – no
interior dos discursos é determinado pelas práticas linguageiras e pelo
estado das relações de opinião e de poder em um momento dado no seio
do espaço público (KRIEG-PLANQUE, 2003, p. 14, grifos nossos).
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Curiosamente, considerado o fato de que as sequências
reunidas para este estudo foram retiradas da esfera midiática, não
parece ser exatamente esse o sentido que lemos para o sintagma
nas sequências que analisamos. Uma delas, retirada do artigo
intitulado “Privatização da informação e o fim do espaço público
virtual”, já citado anteriormente aqui, afirma:
[...] Essa narrativa partilhada construiu ao longo dos séculos 19
e 20 uma espécie de espaço público virtual nas sociedades de
massa. Uma espécie de praça pública possível. A leitura do jornal,
a escuta das notícias pelo rádio de manhã ou na TV à noite podia
ser individual, mas todos ouviam a mesma coisa a cada período.
A internet destruiu esse espaço público virtual.[...] Como o meio
é muito barato – não é mais necessário imprimir um jornal ou
ter uma antena poderosa para emissão de ondas de rádio e TV –
o acesso à informação foi extremamente facilitado pela internet
tanto para quem a recebe como para quem a emite. Isso permite
que, em tese, todo mundo passe a ser emissor de informação.
O espaço público virtual dos meios tradicionais cedeu lugar
à privatização da informação. [...] No espaço público virtual
definido pelos meios de comunicação tradicionais, os jornalistas
são uma categoria profissional a serviço dessa praça pública virtual.
Seu controle sobre ela é, idealmente, de caráter técnico. Como
seu trabalho depende de audiência, o controle que têm sobre a
praça é compartilhado com os leitores. A internet tornou possível
o controle da narrativa aparentemente jornalística a quem, nos
meios tradicionais, é notícia – e, portanto, alvo de escrutínio.
Políticos, empresários, líderes de grupos de interesse têm, hoje,
na internet, a chance de aparecer em público exclusivamente em
seus próprios termos, sem ter que descer à praça pública virtual
do jornalismo tradicional. Isso é privatização do que antes era
público (CAVALLARI, 2013, s/p)9.
9 Disponível em: <http://observatoriodaimprensa.com.br/news/view/
privatizacao_da_informacao_ e_o_fim_do_espaco_publico_virtual>. Acesso
em 26.agosto.2013.
- 224 -

Discurso: sentidos e ação
Ao receber o acréscimo do adjetivo “virtual” e a construção
parafrástica “praça pública”, o sintagma “espaço público”, neste
texto, constrói novos efeitos de sentido, em que o papel de
publicização das opiniões, componente essencial do conceito tal
como tomado em Krieg-Planque (2010), se daria apenas pelos
meios de comunicação tradicionais, e não pelos meios que se
beneficiam da internet. E o jornalismo tradicional é tornado então
equivalente da praça pública virtual, seu sinônimo, enquanto
que no modo anterior de tomada do conceito ele é apenas uma
das várias formas, embora uma das principais, de conformação
do espaço público. O ethos autoritário desse enunciado constrói
um fiador tão seguro de suas afirmações, que leva a crer alguém
impossível de ser contestado – ethos, aliás, bem característico do
discurso jornalístico, supostamente fundamentado na verdade dos
fatos que relata.
A polêmica que se instaura aparece também no enunciado
com valor de dicto:
Então, quando há qualquer pretexto que possa unir uma reação
coletiva, concentram-se todos os demais. É daí que surge a
indicação de todos os motivos - o que cada pessoa sente a respeito
da forma com que a sociedade em geral, sobretudo representada
pelas instituições políticas, trata os cidadãos. Junto a isso, há algo a
mais. Quando falo do espaço público, é o espaço em que se reúne o
público, claro. Mas, atualmente, esse espaço é o físico, o urbano, e
também o da internet, o ciberespaço. É a conjunção de ambos que
cria o espaço autônomo. Porém, o espaço físico é extremamente
importante, porque a capacidade do contato pessoal na grande
metrópole está sendo negada constantemente (CASTELLS, 2013,
s/p, grifos nossos)10
10 Transcrição de trecho da conferência de Manuel Castells no evento
Fronteiras do Pensamento 2013, retirado do texto intitulado “Manuel
Castells analisa as manifestações em São Paulo”. Disponível em: <http://
www.fronteiras.com/canalfronteiras/entrevistas/?16%2C68>. Acesso em
20.ago.2013.
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E, por fim, no discurso do coletivo Fora do Eixo, mantenedor
do grupo Mídia Ninja, lemos:
[...] O Mídia Ninja ganhou celebridade em junho por ter se
tornado uma fonte de pé na rua e em tempo real do que ocorria
nos protestos. Os repórteres (sim, repórteres) produziam conteúdo
(vídeos, fotos, tuites), a informação corria pelas redes sociais,
construindo um espaço público multifacetado e vibrante (FORA
DO EIXO, 2013, s/p, grifos nossos)11.

Vemos, então, que o sintagma “espaço público” circula nessa
polêmica discursiva associada ao debate sobre o papel das novas
mídias possibilitadas pelos avanços tecnológicos – blogs, redes
sociais, twitter e outros – na conformação desse locus público
de debates que interessam à sociedade, com deslizamento de
seu valor semântico, ora positivo, ora negativo, a depender
do posicionamento do enunciador no espaço interdiscursivo
instaurado pelo debate acerca da legitimidade do Mídia Ninja e
sua forma de produzir notícias.

À GUISA DE CONCLUSÃO
A análise desses sintagmas com possível destino formulaico
permitiu identificá-los como marcadores de polêmica em
discursos nos quais o que está em jogo, quase sempre, de um
posicionamento a outro no espaço interdiscursivo, é a defesa de
uma atividade de trabalho, a defesa de um determinado estatuto
do jornalismo tradicional frente à emergência de outras práticas
discursivas no mesmo campo que disputam com esse jornalismo
por legitimidade e atenção do público.
Conciliar os conceitos de cenografia e ethos – que remetem
à instância enunciadora do discurso, envolvendo o estudo
11 Disponível em: <http://foradoeixo.org.br/2013/09/11/passe-livre-fdoeblack-blocs-midia/>. Acesso em 2.nov.2013.
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das modalidades, do estatuto de enunciador e coenunciador
postulados no discurso, da cena de fala que o próprio discurso
constrói e ao mesmo tempo o legitima – às formas de aparição
desses sintagmas na metalinguagem dos enunciadores
mobilizados por tais discursos permitiu um maior entendimento
do processo por meio do qual as mídias contribuem para colocar
em circulação formas linguísticas cristalizadas que, por sua vez,
condensam discursos.
Considerando que esse mesmo processo contribui para
conformar aquilo que os diversos autores da esfera acadêmica
chamam de “espaço público”, vemos, nesta análise, uma dentre
outras possíveis, quão problemática pode ser também a tomada,
pela esfera acadêmico-científica, de conceitos tidos como estáveis
e que, impulsionados por um acontecimento, veem seu sentido
se diluir, se dispersar em inesperada polissemia.
Ainda, a análise permite constatar a produtividade da noção
de fórmula como um modo de aproximar-se de textos a fim
de constituir um corpus de análise, especialmente nos casos em
que tomamos como unidade de análise não um discurso, mas
as relações interdiscursivas presentes nos textos. Dessa forma,
pressupostos como primado do interdiscurso, prática discursiva,
semântica global, interincompreensão e outros propostos por
Maingueneau permitem descrever e explicar o funcionamento
discursivo envolvido nas relações polêmicas estabelecidas entre
os posicionamentos, possibilitando ver os textos que representam
a materialidade discursiva não através de seu conteúdo, mas
através das relações interdiscursivas que se estabelecem a cada
enunciação, enquanto um dado sintagma circula pelos diversos
posicionamentos.
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