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APRESENTAÇÃO

Tema de múltiplos aspectos, a ideia de crise pode se associar
a questões mais específicas, como a crise de identidade, a crise
econômica, a crise política, a crise da literatura, a crise da língua
portuguesa, a crise ética, dentre tantas outras. Enfim, trata-se
de um tema que, de perto ou de longe, nos parece ser caro e de
muita relevância, pelo alcance de seus efeitos e pela quantidade de
indivíduos que podem ser atingidos por suas consequências.
A noção de crise, tema norteador deste livro, o décimo segundo
da Coleção Mestrado em Linguística, procura apreender,
por meio de diferentes manifestações discursivas, elementos
explicativos para a atual conjuntura, em suas diversas facetas, que
se vive no Brasil e no mundo, com o intuito de apresentar uma
reflexão crítica sobre os inúmeros problemas gerados por esse
período crítico com base em diferentes teorias discursivas em que
se apoiam os trabalhos que compõem a coletânea.
Nessa perspectiva, é importante lembrar que as crises se
revelam por meio de discursos que as espelham em textos de
diferentes linguagens, analisados por renomados pesquisadores do
país nesta coletânea, os quais representam, refletem e reelaboram
as maneiras como lidamos com seus efeitos seja no cotidiano seja
em textos de caráter estético, midiático etc.
O primeiro capítulo, de Lígia Mara Boin Menossi de Araújo
e Luciana Carmona Garcia Manzano, “Amamentação e crise: uma
análise necessária”, discute o tema da amamentação pela ótica da
crise. Assim, a imposição de tal prática como uma forma de boa
-9-

conduta orientada por uma norma social é desvelada por meio da
análise de peças veiculadas em redes sociais que contribuem para
a formação do estereótipo da boa mãe e o controle biopolítico do
corpo feminino.
A seguir, o texto de Dantielli Assumpção Garcia e Lucília
Maria Abrahão e Sousa, “Efeito metafórico da violência: quando
o gênero é causa mortis”, examina o modo como os meios de
comunicação escritos veicularam, em suas manchetes, a violenta
morte de Lucía Pérez, adolescente argentina que foi drogada,
estuprada e empalada. Por meio do conceito de deslocamento e de
metáfora, no quadro da Análise do Discurso Francesa, as autoras
mostram como os jornais diminuem a importância do crime
executado pelos homens por meio de mecanismos discursivos e
linguísticos, além de orientar a leitura em direção a uma atenuação
do feminicídio ao mesmo tempo em que reforçam, indiretamente,
a ideia de patriarcado como norma constitutiva da sociedade
argentina (e, por extensão, latino-americana).
Discutir a constituição da identidade trans é o foco do artigo
de Matheus Nogueira Schwartzmann e Jean Cristtus Portela.
Em seu trabalho, intitulado “Reflexões para uma semiótica das
culturas: o caso da identidade trans”, os autores realizam uma
profunda discussão sobre as relações entre discurso, contexto
histórico e valores ideológicos, com base no instrumental teórico
da semiótica francesa, para elaborar a proposta de uma semiótica da
cultura, cujo espaço permite integrar aos atuais debates a respeito
das identidades de gênero e, em particular, a identidade trans. Por
meio da análise de discursos diversos, os autores mostram a tensão
existente entre, de um lado, a naturalização da marginalidade
da população trans e, de outro, como um ator discursivo como
a artista Rogéria consegue se deslocar desse lugar para se tornar
“palatável” ao gosto da família tradicional brasileira que consome
produtos da televisão nacional.
- 10 -

Os três capítulos acima têm em comum o trabalho
relacionado a uma normatividade que naturaliza determinados
efeitos de sentidos sociais. Ao mesmo tempo, eles mostram como
determinadas práticas e representações podem desestabilizar ou ser
desestabilizadas por meio de discursos que contrariam justamente
a normatividade estabelecida.
Alexandre Marcelo Bueno, em seu texto “As faces da crise,
seus atores e suas paixões”, parte da definição de crise no dicionário
para esboçar uma gramática, ou seja, sua sintaxe e sua semântica.
Em seguida, aborda a crise política antes e depois do impeachment
da presidenta Dilma Rousseff para examinar a constituição dos
atores políticos individuais e coletivos e, por fim, trabalhar com
algumas paixões, sobretudo a paixão da intolerância no campo
político brasileiro atual.
A crise pode ser entendida também por meio de sua isotopia
médica, com reflexos na sociedade e como produto da configuração
da modernidade tardia. É sobretudo essa relação que o estudo
realizado por Oriana de Nadai Fulaneti, intitulado “Nos escombros
da identidade depressiva”, nos mostra. O texto aborda o discurso
da depressão em blogs produzidos por jovens nessa condição. Por
meio de relatos de pessoas que vivenciam tal situação patológica,
a depressão é compreendida como um efeito de sentido por meio
do qual os sujeitos, em sua configuração passional, enunciam
sobre a doença ao mesmo tempo em que expõem e dialogam com
outros sujeitos que vivenciam tal condição, construindo, assim,
uma identidade própria em relação a uma determinada norma
social “saudável”. A autora mostra-nos ainda como esses discursos
possuem temas bastante específicos, relacionados, principalmente,
às relações sociais que não seguem um determinado padrão social
de interação e de postura.
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Um cartum de Angeli, publicado no jornal Folha de S.Paulo,
é o objeto selecionado por Vera Lucia Rodella Abriata para
refletir sobre a crise no Brasil atual. No capítulo cujo título é “A
desigualdade social em uma charge de Angeli”, a autora, utilizando
mecanismos de análise do texto sincrético, da perspectiva da
semiótica francesa, observa não somente o modo como a charge
tematiza e figurativiza as consequências da crise no país – a
desigualdade social e o confronto entre classes –, mas também
analisa o modo como a paixão do medo se manifesta no texto,
como consequência da distância e do antagonismo entre as classes
sociais.
A partir das relações semissimbólicas em um discurso
sincrético, Renata Mancini trabalha a noção de crise. Seu texto, “A
Crise como ponto de partida e chegada na Animação ‘O Menino
e o Mundo’”, examina como a noção de crise produzida pela
separação do menino e seu pai desencadeia todo um processo de
busca que o faz entrar no mundo. Essa passagem é construída, no
discurso sincrético analisado, por meio de mudanças cromáticas e
variações melódicas, além de transformações figurativas.
O último capítulo, “Da crise política à crise ética: os direitos
humanos na redação do ENEM 2017”, de Marília Giselda
Rodrigues, analisa discursos de apoio à decisão judicial que
suspendeu regra que estabelecia nota zero para as redações que
desrespeitassem Direitos Humanos no Exame Nacional do Ensino
Médio, em postagens nas redes sociais, em perfis atribuídos a
figuras públicas do campo político, bem como em publicações
da imprensa. As análises identificam elementos da memória
discursiva vindos das práticas das ditaduras militares brasileira e
argentina, que atuam como construções prévias nesses discursos,
naturalizando proposições e fornecendo-lhes evidências, com
vistas à adesão dos interlocutores.
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Vivemos tempos de retrocesso, em que se tentam calar vozes,
comportamentos e pensamentos considerados divergentes do
status quo. No entanto, são tempos também de luta e de resistência
frente à onda de reacionarismo instaurada no Brasil e no mundo.
Nesse aspecto, o que une todos os textos reunidos nesta coletânea é
o princípio de que representações inteligíveis e percepções sensíveis
produzidas pela crise são discursivizadas de diferentes modos,
refletindo diversos aspectos da vida social.
Cabe, então, às teorias do discurso, em suas diferentes
correntes, buscar elementos para explicar e desvelar os sentidos,
explicitamente manifestados ou subliminarmente camuflados nos
textos em análise, em busca de uma sociedade menos desigual e
mais aberta à diversidade que advém do outro.
Desejamos que este livro seja, justamente, uma amostra da
variedade de abordagens teóricas e analíticas que podem, em
conjunto ou separadamente, apontar para a maneira como os
discursos constroem seus sentidos e, por consequência, a nossa
compreensão da realidade social, cultural e política a partir dos
efeitos da crise.
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AMAMENTAÇÃO E CRISE: UMA
ANÁLISE NECESSÁRIA
Lígia Mara Boin Menossi de Araújo (USP)
Luciana Carmona Garcia Manzano (UNIFRAN)

INTRODUÇÃO
Na contemporaneidade, o tema da amamentação tem
ocupado um espaço de circulação privilegiado nas redes sociais e
mídias digitais que tratam de questões relacionadas à família e à
maternidade. Com uma inserção cada vez maior nas redes sociais,
estamos rodeados de postagens que reiteram a beleza e a nobreza
do ato de amamentar, sobre a defesa do direito de amamentar em
público e, mais especificamente, sobre uma verdade construída
nesse momento histórico: a de que a alimentação do bebê deve,
a qualquer custo, ser exclusivamente proveniente do seio da mãe.
Neste capítulo, pretendemos analisar o tema da amamentação
a partir do que se pode compreender por crise, no sentido de
agravamento de uma determinada situação: os modos de ser uma
boa mãe dão lugar a um certo discurso de intolerância para com
sujeitos que são definidos como não seguidores das normas de
boa conduta desse modo de ser. Como pesquisadoras, mulheres
e mães, vivenciamos esse agravamento da condição materna de
amamentadora do filho, que circula insistentemente pelas redes
sociais, e nos inquietamos diante desses discursos que promovem
um processo de subjetivação da mulher, porque compreendemos
essa demarcação de boa mãe como aquela que amamenta seu filho
como uma imposição sócio-histórica, proveniente, dentre vários
outros, dos discursos científicos da saúde1. A crise, de certo modo,
1. A Organização Mundial da Saúde (OMS) preconiza a amamentação exclusiva nos
primeiros 6 meses de vida da criança e incentiva sua continuidade junto com a alimentação
complementar até os 2 anos de idade ou mais.
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reside em uma propagação dos discursos pró-aleitamento materno
a despeito da alimentação via compostos alimentares, conhecidos
como fórmula infantil, de modo a desqualificar o sujeito que,
abertamente, manifesta-se a favor ou é adepto da complementação
alimentar.
Trazer a discussão desse tema para um texto científico é
uma tentativa de abrir a questão de como o funcionamento dos
discursos coage os sujeitos e impinge sobre eles um modo de ser,
controlando (e fazendo controlar) os corpos, sobretudo, femininos.
A questão central que move nosso exercício analítico é: de
que modo a imagem da mulher é trazida por meio dos discursos
das redes sociais que, ao serem observados, constroem o modelo
do estereótipo feminino de boa mãe/mãe ruim? Ao refletirmos
sobre a forma de exercício do poder médico sobre o corpo da mãe,
nos indagamos: como é que se dá a adesão e, de certo modo, a
resistência a esses discursos?
Nosso material de análise será composto por dois posts que
têm como temática a campanha da amamentação de 2017. Ambos
reúnem enunciados e imagens, o que lhes confere um caráter
essencialmente sincrético. Além disso, são de autoria de duas
páginas sobre maternidade que têm um número significativo de
curtidas/seguidores. Uma delas é Cientista que virou Mãe e a outra
Mamãe Alemã. Com postagens frequentes, as páginas discutem
questões sobre a maternidade, a mulher e a educação dos filhos.

MATERNIDADE E AMAMENTAÇÃO: BIOPOLÍTICA,
CORPO E SUBJETIVIDADE
A partir das reflexões de Michel Foucault sobre as relações
de poder/resistência que se tensionam na circulação social dos
discursos, os estudos culturais e os de gênero afirmam que a
maternidade constitui uma prática cultural num domínio de
- 16 -
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relações de poder (LIMA; VICENTE, 2016). É na circulação
histórica dos discursos que a maternidade vai se naturalizando
como parte da subjetividade do gênero e é historicamente que
nós, mulheres, somos constituídas como potencialmente mães:
começando com a potencialidade do nosso sistema reprodutor,
aliado à nossa sexualidade, e alcançando nosso gênero, como
sinônimo de sensibilidade, ternura, afeto, carinho no cuidado com
a vida de um bebê.
É consoante ao que Foucault observa como o surgimento da
biopolítica que vemos emergir uma espécie de literatura sobre a
maternidade2, legitimada por vozes da ciência que assumem um
lugar de saber dentro de um regime de produção de verdade,
que vai dispersando sentidos sobre ser mãe e ser mulher dentro
da sociedade do fim do século XVIII. Segundo Mello (2001),
é a partir da segunda metade do século XIX, com a medicina
higienista, que, no Brasil, começa a existir uma preocupação com
a vida das crianças a partir de seu nascimento. As teses defendidas
pelos cientistas/médicos dessa época trazem como “missão” da
mulher a procriação, sua valorização como “guardiã do lar” e sua
responsabilização pelo sucesso/fracasso da amamentação natural.
Aquelas que, por qualquer razão, não aderissem à lactação natural,
eram acusadas de desumanas.
Para os higienistas brasileiros (MELLO, 2001), cujas primeiras
teses foram publicadas na segunda metade da década de 1920, as
práticas de higiene eram associadas à saúde da criança e a falta delas
era relacionada à ignorância das progenitoras. A associação entre
amamentação com mamadeira e mortalidade infantil era direta:
2. Anteriormente ao século XVIII, de acordo com Cadoná (2010), pelo menos na França,
apenas 5% das crianças que nasciam eram amamentadas pelas mães. Outros 5% eram
amamentadas por amas de leite e o restante era criado por não familiares, justamente
porque a criança não tinha uma posição privilegiada no seio da família e era considerada,
não raro, um fardo. Observando essa transição da posição da criança dentro do núcleo
familiar de um século a outro, é possível perceber de modo mais claro o surgimento de
uma biopolítica, tal qual postula Foucault (1999), que controla os modos de ser mãe em
favor da formação e manutenção da vida do infante.
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a falta de higienização desse utensílio provocava a morte do bebê.
As teses afirmavam veementemente que as crianças que morriam
antes do primeiro ano de vida eram vítimas da falta de instrução
dos pais, mas, aqui, os pais poderia ser considerado sinônimo de as
mães, exclusivamente, já que a organização social se dava de um
modo em que à mulher era imposta a reclusão ao lar, do qual ela
seria nomeada “rainha” - um substantivo que promove efeitos de
positividade para uma função obrigatória ao (e exclusiva do) corpo
feminino -, para o cuidado com a prole, e ao homem era definida
a distinta função de prover o sustento aos dependentes.
Esse poder, exercido na esfera da vida - nesse caso, da vida do
bebê -, a partir de um saber científico - o da medicina higienista
do século XIX -, busca maximizar a eficiência desse corpo/sujeito
vivente ao mesmo tempo em que busca maximizar a eficiência do
corpo que nutre - o da mãe - a partir de um controle sobre esse
corpo materno, que produz discursos de verdade e subjetividades.
É um tipo de estratégia de intervenção política, que parece estar
localizada nos enunciados legitimados pela ciência médica, mas
que os atravessa e se dispersa em práticas sociais que abarcam todo
um dispositivo de controle e produzem verdades sobre a existência
de uma coletividade em nome da vida. Desse modo, a biopolítica
produz.
Modos de subjetivação, através dos quais os indivíduos são levados a
atuar sobre si próprios, sob certas formas de autoridade, em relação
a discursos de verdade, por meio de práticas do self, em nome de sua
própria vida ou saúde, de sua família ou de alguma outra coletividade,
ou inclusive em nome da vida ou saúde da população como um todo
(RABINOW; ROSE, 2006, p. 29).

As práticas discursivas, dentro dessa organização de um
dispositivo de controle dos corpos em benefício da vida (futura)
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dos bebês - enquanto sujeitos dóceis e úteis3 dentro da sociedade
que serão, por conta da amamentação materna, mais saudáveis,
inteligentes e empáticos, dentre tantas vantagens construídas pelo
discurso da maternidade -, produzem verdades sobre o aleitamento
materno e subjetividades que naturalizam a amamentação
imediatamente com o início de uma maternidade que também é
naturalizada a partir da fisiologia da mulher: toda menina se faz
mulher, toda mulher se torna mãe, porque é da natureza desse
sujeito. Cadoná (2010) observa que o sujeito materno, construído
como um produto da cultura contemporânea, está pautado em
uma lógica desigual e hierárquica de modelos sociais que colocam
as mulheres em posição de protetora e provedora natural das
crianças como uma essência universal e biológica. Curiosamente
(ou paradoxalmente), essa lógica provém de uma sociedade pautada
sobre um modelo masculino de organização.
Falar de instinto materno [...] seria o mesmo que fechar os olhos para
toda a complexidade que envolve a história dos cuidados maternos,
bem como os fatores que influenciaram na mudança de concepções
por parte da sociedade, no que se refere a esse aspecto (CADONÁ,
2010, p. 27).

Temos, então, condições de emergência de dizeres que
repetem, reforçam, reiteram o controle sobre os corpos em nome
da vida em todas as suas instâncias. Desse modo, a subjetividade
da mulher-mãe se constrói a partir de uma responsabilidade
natural para com os seus filhos. Essa mulher-mãe, coagida no
próprio corpo por essa responsabilidade, acaba por se reconhecer
dentro dessa racionalidade discursivizada sobre a vida e replica essa
naturalização de normas produzidas socialmente como parte de
uma verdade dentro de um dispositivo de controle e, ao mesmo
tempo, reproduz um estereótipo já arraigado sobre o que seria ser
uma boa mãe.
3. Tal qual Foucault identifica em Vigiar e Punir (1987).
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DISPOSITIVO DE CONTROLE DA MATERNIDADE
Ainda segundo Cadoná (2010), a prática da amamentação
aliava o poder médico ao poder do Estado: era tomada como um
ato biológico, mas tinha como propósito disciplinar os corpos das
mulheres em vista de uma norma higiênica - o que ia além da
proteção à saúde do bebê -, orientando o dever-fazer em seu tempo
livre, entendido como ócio, impedindo sua atuação fora do lar. A
nobreza do ato de amamentar também servia a uma lógica machista
que negava à lactante sua inscrição em outros espaços sociais. É
interessante observar que essa lógica é a mesma que, sobre o corpo
da mulher que amamenta, constrói uma sexualização do seio e,
novamente, justifica a prática da amamentação dentro do lar:
revelar o seio nu que nutre outro sujeito se liga a uma memória social
que associa o ato de amamentar a uma prática da relação sexual e
produz sentidos suficientes para criar uma outra subjetividade para
a mulher, que passa de lactante a libertina. Desse modo, o corpo
da mulher é duplamente controlado: ele deve amamentar, porque
isso é natural da biologia feminina, mas essa deve ser uma prática
velada, porque o seio da mulher é um símbolo cultural do sexo.
É possível perceber uma ordem do discurso que rege o
aparecimento de determinados enunciados e se instaura em uma
rede. Dentro de um tempo histórico, inscreve-se um dispositivo
de controle a partir do qual se instaura um jogo de poder e saber
cujos limites vão se delineando pela circulação desses enunciados.
Esse dispositivo, conforme conceitua Foucault (2015), constrói-se
dentro de um regime de relações de força que sustentam certos tipos
de saber e que, ao mesmo tempo, são sustentadas por eles, num
movimento recíproco e contínuo. A compreensão desse conceito
nos leva a observar a construção do que Foucault (1996) nomeia
vontade de verdade a partir do jogo de elementos heterogêneos que
reforça o funcionamento do dispositivo.

- 20 -

AS CRISES NA/DA CONTEMPORANEIDADE: ANÁLISES DISCURSIVAS
Desse modo, e com o que viemos tecendo até aqui,
compreendemos que há um processo de construção de uma vontade
de verdade que atravessa um tempo histórico de média duração e
continua construindo efeitos de sentido sobre a permanência da
mulher em um lugar social que a subjetiva como única e natural
provedora e cuidadora da vida do bebê, ainda que se coloque
em jogo com outras vontades de verdade sobre o ser mulher na
contemporaneidade.
Para Foucault (2015), o dispositivo se forma em dois momentos:
i) o primeiro momento é o da prevalência de um objeto
estratégico: podemos compreender, aqui, que o objeto estratégico é
a construção de um lugar social exclusivo da mulher/mãe, e que ele
começa a predominar a partir do século XVIII, com o surgimento
da medicina higienista;
ii) o segundo momento é a permanência desse objeto
como lugar de um processo duplo que, de um lado, opera um
“processo de determinação funcional” (p.46) na medida em que
cada efeito, no jogo com outros elementos, demanda retomadas
e reajustes para a permanência desse dispositivo constituído aqui, observamos que as práticas discursivas que reiteram o lugar
da mulher como naturalmente mãe, naturalmente rainha do
lar, naturalmente inferior ao homem, naturalmente erótica, não
cessam de ocorrer em diferentes estratos sociais: institucionais,
morais, administrativos, legislativos, publicitários, etc.; de outro
lado, esse processo opera um “preenchimento estratégico”, na
medida em que as decorrências desses efeitos dão lugar a uma (ou
mais) reutilização(ões) estratégica(s) que transformam elementos
ao ponto em que eles passam a compor o dispositivo: os efeitos
da resistência à imposição de amamentação natural acabam por
recolocar a questão da nutrição infantil sob o encargo da mulher.
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Foucault (2015, p. 45) apresenta três passos para compreender
a formação do 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 controle-sujeição da loucura, da doença
mental, da neurose.

É assim que, pelo viés da compreensão sobre a formação do
dispositivo, podemos observar uma construção, dentro da ordem
do discurso, de um dispositivo de controle que atua nos mecanismos
enunciativos e que criam/transformam/cristalizam sentidos para o
modo de ser mulher mãe na sociedade contemporânea.
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SER UMA BOA MÃE
A ida das mulheres-mães para o mercado de trabalho vem
acarretando uma mudança na configuração social das famílias.
É possível notar a participação feminina como significativa para
o funcionamento do sistema econômico, fato que possibilitou a
criação de iniciativas para induzir a modificação social e cultural
que passou a descontruir alguns estereótipos acerca da maternidade
e, ao mesmo tempo, permitiu que se criassem outros.
O movimento de criação de estereótipos, segundo a teoria do
indiano Homi K. Bhabha em O Local da Cultura (2013), pode partir
de determinados dispositivos de poder, já que o estereótipo seria
uma forma de simplificação dos sujeitos, ou seja, a diferenciação
entre os grupos ocorre no âmbito da irrealidade. A partir de uma
generalização redutora é que os sujeitos se organizam em dois
grupos que não enxergariam realmente como são, mas a partir de
noções disformes acerca um do outro.
Assim, o grupo das mães que amamentam promove a
repetição do ato de amamentar a qualquer custo para que esse
comportamento do que elas entendem por boa mãe seja sempre
repetido. Por isso, a ideia de estereótipo é ainda uma forma de
conhecimento e identificação que oscila entre o que está sempre
“no lugar”, já conhecido, e algo que deve ser ansiosamente repetido
(BHABHA, 2013, p. 117). A necessidade de repetição dessa falsa
verdade remonta à necessidade de afirmação e de legitimação da
impressão mais interessante para quem propaga o estereótipo,
então, para as relações de poder que, em diferentes cenários,
colocam grupos sociais em posições mais privilegiadas que outros.
A ideia de estereótipo pode tanto ser pensada para a divisão
em grupos que se identificam e também têm imagens distorcidas
um do outro, como também pode ser promovida pelas imagens
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de nossa mente que querem ter um embasamento no real, naquilo
que historicamente é repetido. Amossy e Pierrot (2005) tornaramse figuras importantes nos estudos da noção de estereótipos criados
e cristalizados por uma sociedade. Elas explicam que tal noção é
tomada como um objeto transversal da reflexão contemporânea
nas ciências humanas, sendo pré-definida e compartilhada por
meio de imagens pré-determinadas.
Ao fazerem um esboço do aparecimento da palavra ao longo
da história, as autoras lembram que esta foi cunhada inicialmente
pelo publicitário norte-americano Walter Lippmann em sua
obra Opinião Pública, de 1922. Assim, ele passou a chamar de
estereótipo as imagens de nossa mente que se relacionam com o
real, cujas representações são cristalizadas, ou esquemas culturais
preexistentes que filtram a realidade que está no nosso entorno.
Essas representações seriam indispensáveis para a vida em
sociedade, para compreender o real, isto porque, ao categorizar
esse real, é possível atuar sobre ele. Acrescentam ainda que essas
representações são fictícias não porque sejam mentirosas, mas por
expressarem um imaginário social.
As ideias de Lippmann acerca do estereótipo à época foram
pioneiras, pois tratava-se das primeiras reflexões trazidas a partir
de uma visão de mundo. Porém, outros estudiosos, principalmente
da psicologia social, ao longo dos anos seguintes, ressaltaram o
caráter redutor e nocivo dessas representações pré-determinadas,
atribuindo-lhes uma visão pejorativa ao postular que o processo de
categorizar e generalizar simplificaria e recortaria o real, fato que
teria como consequência a produção de uma visão esquemática e
deformada do outro.
A origem do termo estereótipo, de alguma maneira, pode promover
esse tipo de interpretação, já que o particípio do verbo estereotipar, ao
adquirir sentido figurado, traz a ideia de rigidez e, talvez, negativiza
certo fato ou acontecimento. De origem tipográfica, a estereotipia diz
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respeito às placas em que se gravava toda página de um livro que seria
replicada, copiada e reutilizada. Portanto, os caracteres não podiam se
mover, eram como algo feito e engessado.

Cuidar de uma criança, de um filho é encarado, por meio
de estereotipias, como um problema que a mãe precisa resolver, é
algo instituído por diferentes dispositivos de controle como uma
função única ou prioridade da mulher, haja vista a lei que permite
de 4 a 6 meses de licença-maternidade e de 7 a 20 dias de licençapaternidade4. Fidalgo (2000) expõe que, no século XIX, havia um
antagonismo arraigado entre a feminilidade e a produtividade,
a maternidade e os salários, o lar e o trabalho. Assim, esses
argumentos foram sendo utilizados para criar um molde acerca
da divisão do trabalho segundo o sexo, fato que impulsionou o
modelo de paciência, persistência e habilidade manual para as
tarefas domésticas como femininas enquanto as tarefas de força
muscular, velocidade e perícia seriam dos homens, resultando, por
exemplo, na diferenciação salarial.
Nesse sentido, houve um processo de construção do papel
da mulher de modo esquematizado e categorizado, conduzindo a
produção de um estereótipo. A boa mãe, a que se sacrifica, paciente
e perfeita é também a representação da Virgem Maria5 em um
país de maioria católica, a que deve cuidar do filho e, de alguma
maneira, é esperado que as mães sejam abnegadas e suportem
todas as contrariedades de forma controlada, ela é o anjo do lar, o
esteio da família. Essas formas de representar a mãe são necessárias
(AMOSSY & PIERROT, 2001) para os processos cognitivos, já
que é preciso relacionar o que vemos a modelos preexistentes para
poder compreender o mundo.
4. Disponível em: <http://www.guiatrabalhista.com.br/tematicas/lic_matern_180dias.
htm>. Acesso em
5. Na história da Arte, a Virgem Maria (Madonna) tem uma representatividade bastante
ampla e obras como a Pietà, de Michelangelo, são ícones da representação de mãe.
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Contudo, cabe salientar que o estereótipo é uma noção
constitutivamente ambivalente, ou seja, na contemporaneidade
ele pode ser tomado tanto de modo pejorativo quanto neutro,
mesmo comumente designando uma imagem coletiva cristalizada
considerada sob um ângulo de descaracterização. Além disso,
muitas vezes, assemelha-se à ideia de clichê quando se leva em
conta seu caráter redutor. Assim, o estereótipo nem sempre é
considerado em seu aspecto negativo. Por meio de questionamentos,
do senso comum, da relação com o outro e da categorização, ele
permite estudar as interações sociais, a relação dos discursos com
os imaginários sociais e, de modo mais amplo, a relação entre
linguagem e sociedade (AMOSSY, PIERROT, 2001).
O estereótipo pode aparecer como uma construção
imaginária, não refletindo necessariamente o real e, na sociedade
contemporânea, a qual estamos inseridos, as construções
imaginárias cuja adequação do real deixa brechas para dúvidas
“[...] se ven favorecidas por los médios de comunicación, la prensa y la
literatura” (AMOSSY & PIERROT, 2001, p. 41).
A noção de estereótipo surge quando há contato entre diferentes
grupos a partir de deslocamentos de ordem geográfica, religiosa,
cultural, racial etc. e por meio da necessidade de se diferenciar dos
demais grupos, assim como pertencer a um deles (AMOSSY &
PIERROT, 2001). Nesse sentido, a veiculação de estereótipos e seu
compilamento são tão antigos quanto a formação dos primeiros
grupos de indivíduos de uma sociedade e, portanto, os estereótipos
são inúmeros e partem de lógicas culturais muito distintas em
diversos contextos sociais, linguísticos, familiares e pessoais.
Assim, os estereótipos são imagens previamente construídas
e repassadas entre grupos, tanto positiva quanto negativamente,
sempre em comparação a um modelo pré-definido e cuja função
social é inevitável. A análise e o levantamento dos estereótipos
objetiva desmistificar tudo aquilo que dificulta as relações
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interpessoais e a apreensão do real, da originalidade e da inovação,
sendo que as ciências sociais, as ciências da linguagem e os estudos
literários reconhecem que os fenômenos de estereotipia são
inevitáveis. As funções construtivas do estereótipo podem somente
ser percebidas no momento em que deixamos de considerar de
maneira estática seus conteúdos e suas cristalizações. O que chama
atenção é a forma como um grupo de mulheres se apropriam desse
conjunto de estereótipos, colocando-os em uma dinâmica de
relações com outros, assim como as modalidades por meio das quais
os discursos retomam elementos pré-fabricados tomados, muitas
vezes, como instrumentos de poder e produtores de verdades.

ANÁLISE
De 1 a 7 de agosto de 2017, foi comemorada a Semana Mundial
de Aleitamento Materno (SMAM), promovida pela Aliança Mundial
de Ação pró-Amamentação e ligada à Organização Mundial de Saúde
(OMS). Aqui no Brasil, a semana é coordenada pelo Ministério da
Saúde e a data tem como objetivo conscientizar as mães sobre os
benefícios da amamentação6.
Durante esse período, observamos, tanto em jornais e revistas
impressos quanto online, a campanha sendo veiculada, acompanhada
de inúmeras postagens sobre o tema, entre elas, fotos de mulheres
amamentando.
O primeiro material trazido para a análise é a imagem de um
post da página do Facebook Cientista que Virou Mãe, que tem mais de
cem mil seguidores. A imagem (figura 1) mostra o nome da campanha
lançada pela página #vaitertetasim, que foi lançada em agosto deste
ano durante a SMAM 2017.
6. Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano. Semana Mundial do Aleitamento Materno.
Disponível em:< http://www.redeblh.fiocruz.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?sid=377>
Acesso em 3 setembro de 2017.
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Podemos encontrar a imagem postada em dois dias. Primeiro,
no dia 1 de agosto, quando convida as mulheres a assinarem a página
para concorrem ao livro publicado pela criadora da Cientista que
Virou Mãe, o livro Quando uma mulher amamenta, toda a sociedade
amamenta com ela. No mesmo post, há uma espécie de esclarecimento
do que seja a campanha: “a promoção do bem comum, o aleitamento
materno e o apoio às mulheres mães”.
No dia 3 de agosto, a campanha é trazida, mais uma vez, e as
mulheres são convidadas a tirarem fotos amamentando seus filhos
e marcarem a página Cientista que Virou Mãe, que repostaria as
imagens com a hastag #vaitertetasim como um modo de incentivar a
amamentação. O convite vinha seguido dos seguintes enunciados: “Se
vai ter teta de fora amamentando? Ô se vai, vai ter muita teta, vai ter
teta sim!”:
Em homenagem à Semana Mundial da Amamentação 2017,
criamos esta campanha de apoio para inspirar e celebrar as mães
que amamentam, ou estão tentando amamentar. Poste sua foto que
represente a sua história de amamentação, usando #VaiTerTetaSim
e #cqvm nos ajude a fazer imagens lindas, DE MÃES REAIS, para
esta campanha. Poste em modo público para a gente poder ver!

O que é possível observar após essa postagem, é uma enorme
circulação de fotos com mães amamentando de maneira assídua
durante a primeira semana de agosto, durante a SMAM.

Figura 1
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Observamos na imagem acima que o enunciado acompanhado
da hashtag #vaitertetasim pode ser entendido como um deslizamento
de outra hashtag, Vai ter treta sim, que passa a circular nas redes
por ocasião da Copa de 2014, quando havia uma discussão sobre a
(in)capacidade de o Brasil sediar o evento, por conta de problemas
estruturais, falta de investimento em educação e saneamento, que
colocavam o Brasil na condição de país pobre, incapaz de sediar um
evento de proporções econômicas tão grandes. Os memes7 que surgem
nessa época trazem a imagem da então presidenta Dilma Rousseff
junto com o enunciado verbal “vai ter treta, sim, e se reclamar, vai
ter duas” e são publicados nas redes sociais juntamente com a hashtag
#vaitertretasim e #vaitercopa. A afirmação sobre a treta e sobre a Copa
sinaliza um embate no jogo discursivo que fomenta a discussão sobre
a possibilidade da realização da Copa do Mundo, ao mesmo tempo
em que desqualifica a posição da manifestação contrária ao evento.
Ao trazer para o fio do discurso o vocábulo “treta”, no sentido de
discussão, desentendimento, a hashtag ridiculariza a manifestação que
pedia a suspensão do evento.

A síncope fonética, ou seja, a supressão do fonema /r/ entre
treta e teta promove um deslizamento que (re)atualiza a associação
a uma discussão, agora simbolizada pelo seio materno/feminino.
Assim, a hashtag continua convocando a briga, num outro espaço
de manifestação enunciativa. Vale destacar que, em 2015, surge
uma série de notícias falsas (com grande circulação nas redes
sociais e aplicativos de comunicação instantânea, como whatsapp)
sobre uma suposta lei que proibiria a amamentação em público,
a partir da argumentação de que a prática promovia uma maior
7. O termo meme foi, inicialmente, postulado pelo etologista Richard Dawkins, em seu
livro The Selfish Gene (1976), cujo significado é um composto de informações com poder
de se multiplicar entre os cérebros ou em determinados locais. A síntese de seu livro é
sobre o meme, considerado uma evolução cultural, capaz de se propagar. O Meme pode
ser considerado uma ideia, um conceito, sons ou qualquer outra informação que possa
ser transmitida rapidamente. Os memes da internet caracterizam uma ideia ou conceito,
que se difunde através da web rapidamente, e que assume formas como frase, link,
vídeo, site, imagem, ou a junção dessas formas, que adquirem ampla circulação pelos
meios de informação.
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ocorrência de casos de estupro, que promove grande quantidade
de manifestações sobre o direito de amamentar publicamente.
Assim, observamos condições de possibilidade para que o vai
ter teta sim apareça de modo a reivindicar a liberdade das mães
em amamentar seus filhos em público em consonância com uma
campanha nacional de incentivo à amamentação. Isso nos permite
observar, na ocorrência da afirmação de que vai ter teta, a irrupção
de um enunciado de resistência à erotização do corpo feminino
juntamente com o incentivo à prática da lactação natural.
Porém, ao mesmo tempo, a expressão verbal vai ter teta sim
implica um embate, pois o verbo ir no presente do indicativo,
mais o advérbio de afirmação sim, afirmam ao mesmo tempo
em que impõem um modo de ser: vai ter teta impossibilita,
ou anula, a contingência do não ter teta, ou seja, constrói uma
rejeição da nutrição infantil sob outras possibilidades, como a
mamadeira. Desse modo, uma das possibilidades interpretativas
que o enunciado promove em conjunto com o “toda a sociedade
amamenta” é a de que toda mulher, necessariamente, deve
amamentar, reforçando o estereótipo de boa mãe. Isso mostra o que
chamamos de crise ao produzir sentidos que culminam em uma
produção de um estereótipo da boa-mãe como a que amamenta e,
ao mesmo tempo, diferencia-se, portanto, do que não segue um
determinado padrão/modelo, e deve, assim, ser colocado de lado,
excluído. Segundo Amossy e Pierrot (2001), o estereótipo seria
uma presença arraigada ao imaginário coletivo e, por isso, no caso
da maternidade, o estereótipo que emerge é o de que a boa mãe é a
que amamenta, haja vista que o estereótipo seria, nesses casos, um
instrumento de distinção entre grupos diferentes: o grupo das boas
mães versus o grupo das mães ruins.
Quando nos voltamos ao elemento imagético que compõe
o enunciado sincrético analisado aqui, observamos a construção
de uma associação direta com a expressão verbal “Quando uma
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mulher amamenta, toda sociedade amamenta com ela”. Ainda que a
imagem, por sua composição geral e por seu caráter multidirecional,
possibilite uma ordem do olhar (MANZANO, 2014) que se
diferencia da prática da leitura verbal (que impõe um olhar da
esquerda para a direita), a disposição dos elementos imagéticos
favorece uma ordem linear da esquerda para a direita. Desse
modo, observamos 7 (sete) avatares que podem ser compreendidos,
respectivamente, como: a representação de maternidade (pela
figura que nos remete a uma mulher amamentando), da mídia
(um corpo com uma televisão no lugar da cabeça), do trabalho
(pelo capacete de operário na figura humana), do homem (pelo
bigode), da saúde (pela cruz no quepe da figura humana), da
educação (pela representação do capelo), e da justiça (pela peruca
que remete à representação do juiz). Dentre as várias possibilidades
de leitura desse enunciado, voltamo-nos à representação masculina
que amamenta. Note-se que a figura masculina não aparece ao
lado da figura materna, o que promove um apagamento da
figura paterna dentro do que se considera como a sociedade que
amamenta com a mulher. A figura masculina aparece entre as
representações do trabalho e da saúde, o que promove efeitos de
sentido que fazem ecoar uma memória discursiva que está posta
historicamente sobre ser de responsabilidade da mãe cuidar da
criança, já que a representação do que poderia ser a paternidade
se inscreve num lugar historicamente assegurado ao homem: ele
é parte atuante da sociedade funcional, mas é silenciado como
adjuvante no papel de pai. Assim, o chamamento à luta pelo direito
de amamentar permanece circunscrito num espaço de atuação que
cabe, exclusivamente, à mãe e continua fortalecendo sentidos que
determinam à mulher o lugar da nutrição infantil.
O segundo material trazido para análise é a imagem de um
post da página Mamãe Alemã que, inicialmente, foi publicado no
blog sobre maternidade que leva o mesmo nome da página. Em
seguida, foi compartilhado na página do Facebook acompanhado
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da imagem (figura 2). A postagem no Facebook vem acompanhada
dos seguintes enunciados:
Em uma decisão essencialmente íntima e pessoal, as mães são
expostas a uma enorme pressão externa e julgamentos uma da outra.
Como se tivesse só os dois extremos: amamentar como ato do mais
puro amor materno e a opção da fórmula como ato irresponsável
e egoísta. Digam aí mamães, como foram suas experiências com
a amamentação? Vocês tiveram apoio? Alguma de vocês se sentiu
julgada por não amamentar?

Figura 2

Logo que nos deparamos com a imagem, observamos o
enunciado Amamentar é um ato de amor… dar fórmula também
que nos permite pensar que se trata de um discurso de resistência
ao post anterior, se entendemos que os efeitos de sentido daquele
enunciado colocam de maneira impositiva a amamentação natural,
reforçando o estereótipo supostamente vigente da boa mãe.
Assim, o post acima (figura 2) emerge como uma forma de
dizer e romper com os sentidos cristalizados historicamente quando
inclui a árvore, o bebê que está sendo amamentado pela mãe e
quando está tomando a fórmula, o leite na mamadeira. Podemos
observar, na materialidade imagética da sequência de análise, que
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a imagem da esquerda dá a ver a raiz da árvore pela boca do bebê
e sua copa no seio materno, ao passo que, na imagem da direita,
a copa está na boca do bebê e a raiz na mamadeira. Os efeitos de
sentido da nutrição, aqui, se constroem a partir de uma memória
icônica da nutrição botânica, em que a raiz é o que nutre a árvore,
porque retira os nutrientes da terra e permite que a árvore cresça,
floresça e frutifique. Consequentemente, os efeitos de sentido sobre
a nutrição do bebê que consome leite artificial se associam aos
nutrientes da fórmula que atuam no crescimento do bebê. Desse
modo, nosso olhar se volta para a imagem da esquerda, na qual a
raiz da árvore está no bebê, porque, nesse paradigma de leitura,
é ele, o bebê, quem nutre, no limite, a maternidade. Ainda que
haja um movimento de resistência, a organização do enunciado,
ao trazer o seio materno à esquerda com a inscrição “amamentar
é um ato de amor” e favorecer o olhar linear da esquerda para a
direita, como um modo de leitura do verbo, continua sustentando
a primazia da amamentação natural sobre a nutrição artificial. A
amamentação inscreve a mulher no lugar de mãe e no de boa mãe,
o que se enquadra em um determinado estereótipo propagado por
discursos que se dizem em prol da amamentação, mas que acabam
fomentando uma disputa por um modo de ser determinado
historicamente para a mulher: só as boas mães merecem o
reconhecimento da sociedade.
Assim, notamos que a crise emerge desses dois discursos
postos em embate, que inscrevem a mulher no lugar de nutriz a
partir da produção de um estereótipo feminino historicamente
delineado. Ora, quem nutre quem nessa relação? Qual o papel da
mulher-mãe? É possível observar, nesse embate discursivo, que os
vários modos de resistência conservam, em maior ou menor grau,
um lugar de mulher sob a batuta de dispositivos de controle que
atuam sobre a naturalização dos modos de ser mulher na sociedade
contemporânea e que continuam legando à mulher um lugar que
lhe foi construído sob a ótica de uma organização social masculina.
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Do mesmo modo em que vemos construídos padrões de
beleza, comportamento, alimentação, há também um padrão de
amamentação. O material de análise que trouxemos para este
capítulo nos permite observar como a questão da amamentação é
tratada discursivamente de maneira a produzir embates discursivos,
o que, neste texto, denominamos crise, porque o que se constrói
sobre o que é ser mãe se dá na produção de discursos estereotipados
acerca da mulher em detrimento do papel do homem. O
apagamento do papel do pai no processo de amamentação reforça
práticas sociais e históricas de hierarquização, nas quais à mulher
cabe seu papel biológico de provedora. O apagamento masculino,
constitutivamente, corrobora com o processo de constituição
e enraizamento do estereótipo da boa mãe, uma vez que este é
definido pelo seu papel como a única e correta fonte de alimentação
da criança, não cabendo à mãe outras atividades que não sejam
aquelas concernentes à sobrevivência do bebê.
Os discursos produzem o acontecimento: todos esses discursos
vão dizer que amamentar é a melhor opção e, por consequência,
produzir sentidos associados à ideia de que quem não amamenta
não dá o melhor de si, numa dicotomia que implica boa mãe que
amamenta versus mãe ruim que não amamenta.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Assim como discursos sobre a maternidade e amamentação
circulam/se inscrevem em diferentes suportes/redes sociais,
muitas vezes, eles dividem espaços com temáticas como do
empoderamento feminino. Contudo, diante das reflexões tecidas,
observamos uma crise que se instaura quando os mesmos sujeitos
que promovem uma igualdade entre homens e mulheres, colocam
a circular dizeres/discursos que segregam as próprias mulheres,
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ou seja, que distanciam e promovem discursivamente a criação de
grupos intolerantes ao que se mostra diferente do que aquele grupo
acredita como adequado para ser uma “boa mãe”.
A crise está na falta de clareza sobre o que é amamentar, fato
que abre fendas para que outros discursos possam emergir sobre o
que é ser mãe hoje. Há uma produção de verdade do que é ser mãe,
o que é prover a vida e cuidar, assim como quem deve fazer isso.
É possível interpretar que há uma disseminação do estereótipo
de que uma boa mãe deve se devotar ao filho, dedicando-se ao
aleitamento materno e, por consequência, dando vida e amor em
detrimento das demais que não fariam. Contudo, o mesmo grupo
de mulheres, na maioria dos casos, pode ser aquele que valoriza e
busca o espaço e a igualdade nas relações interpessoais mais frias
e competitivas no mercado de trabalho. Assim, o estereótipo da
mulher empoderada e atuante no mercado de trabalho está em
tensão (nos arriscamos a pensar que está em crise) com o modelo
do ser boa mãe e amamentar em qualquer espaço ou tempo, em
qualquer lugar e a todo momento. Essa crise produz embates nos
discursos contemporâneos porque ainda estão inscritos sob os
dispositivos de controle que regem os modos de ser mulher em uma
sociedade que continua pautada em uma organização masculina.
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DIZERES INICIAIS: UM FEMINICÍDIO EM ANÁLISE
Neste trabalho, da perspectiva teórica da Análise de Discurso,
mobilizando as noções de efeito metafórico (PÊCHEUX, [1969]
1997) e gênero (BUTLER, 2003; SAFFIOTTI, 2004; SCOTT,
1995), analisaremos um conjunto de notícias jornalísticas acerca
do caso de feminicídio de Lucía Pérez, adolescente argentina de 16
anos que foi, no dia 15 de outubro de 2016, drogada, estuprada e
empalada em um dos episódios mais brutais de violência contra a
mulher na/da Argentina. Entendendo o efeito metafórico como um
fenômeno semântico produzido por uma substituição contextual
e marcado pelo deslizamento entre formações discursivas,
pretendemos analisar como as diferentes notícias dizem sobre esse
assassinato e produzem metáforas para fazer falar o feminicídio.
Nosso trabalho divide-se em quatro momentos. Inicialmente,
traçamos uma discussão teórica em torno da Análise de Discurso e da
metáfora, conceito mobilizado para nossa análise. Na continuidade,
trazemos uma conceituação de gênero para refletirmos sobre
o modo como as relações entre os sujeitos sustentam(-se) a(na)
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sociedade. Em seguida, discutimos brevemente acerca da
constituição do discurso jornalístico, refletindo sobre o modo como
a leitura jornalística do cotidiano é permeada por interpretações.
Por fim, analisamos um conjunto de reportagens que circularam
na Internet sobre o feminicídio ocorrido na Argentina, no ano de
2016, que levou à morte a adolescente Lucía Pérez. Nesses textos
jornalísticos, a palavra feminicídio, no processo de transferência,
desliza para violência machista, violência de gênero, violência contra
as mulheres, terrorismo machista. Ao analisarmos essas notícias,
pretendemos, portanto, discutir como as diferentes metáforas
funcionam para indicarem ser o gênero a causa mortis de mulheres
nas sociedades patriarcais do século XXI.

1. ANÁLISE DE DISCURSO E OS SENTIDOS: UMA
CRÍTICA ÀS EVIDÊNCIAS
Gostaríamos de iniciar esta parte de nosso texto pontuando a
partir de qual perspectiva teórica falamos. A Análise de Discurso
pecheutiana (doravante AD), como teoria crítica da linguagem,
por se situar no entremeio das ciências humanas e sociais, propõese a refletir e a analisar a relação entre a linguagem, a história,
o sujeito, compreendendo os modos de determinação histórica
dos processos de produção dos sentidos na perspectiva de uma
semântica de base materialista. Para isso, Michel Pêcheux, o
fundador da AD, busca articular três regiões do saber:
1. O materialismo histórico, como teoria das formações sociais e
suas transformações, compreendida aí a teoria das ideologias; 2. A
linguística, como teoria dos mecanismos sintáticos e dos processos de
enunciação ao mesmo tempo; 3. A teoria do discurso, como teoria da
determinação histórica dos processos semânticos. Convém explicitar
ainda que estas três regiões são, de certo modo, atravessadas e
articuladas por uma teoria da subjetividade (de natureza psicanalítica)
(PÊCHEUX, FUCHS, 1997, p. 163-164).
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A AD busca reterritorializar os conceitos ligados às teorias da
linguagem e da ideologia, constituindo-se como uma “disciplina de
entremeio” que se formula na contradição desses campos de saber.
Esse gesto de Pêcheux desloca criticamente as seguintes noções: 1. A
linguagem entendida como instrumento de comunicação; 2. O sujeito
como indivíduo (da maneira como a psicologia e/ou a sociologia o
descrevem); 3. A ideologia como ocultação ou máscara e 4. O sentido
ligado às condições de verdade (MARIANI, 1996, p. 22). Assim,
para a AD, a língua tem sua ordem própria, mas só é relativamente
autônoma, já que, distinguindo-se da Linguística, ela reintroduz a
noção de sujeito e de situação na análise da linguagem, o que marca
um modo de refletir sobre o funcionamento da língua em dadas
condições histórico-ideológicas. Um segundo ponto capilar da teoria
diz respeito à história. Ela tem seu real afetado pelo simbólico (os
fatos reclamam sentidos), ou seja, a história se inscreve na língua e
ambas operam e se constituem em enlaçamento constante. O ponto
três sinalizado acima implica considerar que o sujeito da linguagem é
descentrado, pois é afetado pelo real da língua e também pelo real da
história sem ter controle pelo modo como eles o afetam. Isso resulta
em dizer que o sujeito discursivo funciona pelo inconsciente e pela
ideologia (ORLANDI, 2002, p. 19-20), ou seja, nem é dono de tudo
o que diz, nem controla o uso de suas palavras, nem tem acesso pleno
a tudo o que diz. Afirma Henry (1997, p. 34) que Pêcheux sustentou a
teoria discursiva entre o que se pode chamar de “sujeito da linguagem”
e “sujeito da ideologia”. Nos dizeres do autor:
Ele [Pêcheux] trata, precisamente, de discernir mais claramente as
relações entre estes dois sujeitos, ou seja, as relações entre a evidência
subjetiva” e a “evidência do sentido (ou da significação)”, e coloca o
discurso entre a linguagem (vista a partir da linguística, do conceito
saussuriano de langue) e a ideologia (HENRY, 1997, pp. 34-35).

Desse modo, ao falarmos em discurso, definido por Pêcheux
([1969] 1997) como efeito de sentido entre interlocutores, um
objeto sócio-histórico em que o linguístico está pressuposto,
reportamo-nos a um dos aspectos materiais da ideologia, ou seja,
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no discurso se dá o encontro entre língua e ideologia. Portanto,
nas práticas discursivas, delimitadas por rituais enunciativos
específicos e determinados por sua inscrição ideológica, se integram
a historicidade e o linguageiro:
É a ideologia que fornece as evidências pelas quais “todo mundo sabe”
o que é um soldado, um operário, um patrão, uma fábrica, uma greve
[acrescentaríamos uma mulher, um homem] etc. evidências que fazem
com que uma palavra ou enunciado “queiram dizer o que realmente
dizem” e que mascaram, assim, sob a “transparência da linguagem”,
aquilo que chamaremos o caráter material do sentido das palavras e dos
enunciados. (PÊCHEUX, [1975] 2009, p. 146, destaques do autor).

A ideologia, na perspectiva discursiva, é um mecanismo de
produção de evidências, um mecanismo imaginário por meio do
qual se coloca para o sujeito, de acordo com as posições sociais que
ocupa, um dizer já dado como óbvio, um sentido que lhe parece
evidente, estabilizado e fiel à realidade. Disso deriva um modo de o
sujeito operar sua certeza sobre o que diz, ou melhor, uma clareza
imaginária para atribuir correspondência à palavra, pensamento e
mundo. O funcionamento ideológico apaga para o sujeito o fato
deste entrar nas práticas histórico-discursivas já existentes, não
sendo originário delas. Trabalhar a partir da AD, como pontua
Mariani (1996, p. 25), significa uma tomada de posição que se
“quer crítica quanto aos sentidos já constituídos e dados como
óbvios”. Questionando a transparência da linguagem, a AD tratará
da materialidade linguística “em relação às posições discursivas
ocupadas nos processos enunciativos, cujo fio intradiscursivo se
dá enredado pelo interdiscurso, i.e., pela memória cumulativa do
dizer” (MARIANI, 1996, p. 33).
A AD trabalha analisando os espaços organizados entre um já
dito, com sentidos já legitimados e estabilizados antes e em algum
lugar, e a possibilidade desse mesmo dizer abrir-se para a ruptura,
para outros possíveis sentidos. Dessa forma, objetivando descrever
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e analisar as direções de sentidos, ou tomadas de posição, a AD
não se afasta do fato de que
todo enunciado é intrinsecamente suscetível de tornar-se outro,
diferente de si mesmo, se deslocar discursivamente de seu sentido para
derivar para um outro (a não ser que a proibição da interpretação
própria ao logicamente estável se exerça sobre ele explicitamente). Todo
enunciado, toda sequência de enunciados é, pois, linguisticamente
descritível como uma série (léxico-sintaticamente determinada) de
pontos de deriva possíveis oferecendo lugar à interpretação. É nesse
espaço que pretende trabalhar a Análise de Discurso (PÊCHEUX,
1997, p. 53).

“Deslocar discursivamente o sentido”, ressalta Mariani (1996,
p. 51), indica o processo de migração de sentidos, o movimento
entre formações discursivas1, a reorganização de modos de dizer
historicamente constituídos, isto é, sinal de possíveis rupturas,
resistências, transformações histórico-linguageiras: “Indica, por
fim, que as práticas discursivas estão em permanente processo
de repetição e/ou ruptura em função da permanência e/ou
transformação dos rituais enunciativos que as constituem”
(MARIANI, 1996, p. 51). Vista como transferência, funcionando
no deslizamento entre formações discursivas, a metáfora na AD,
é definida como “o fenômeno semântico produzido por uma
substituição contextual para lembrar que esse deslizamento de
sentido entre x e y é constitutivo do ‘sentido’ designado por x e y”
(PÊCHEUX, [1969] 1997, p. 96). Esse jogo metafórico é próprio
das línguas naturais, o qual abre espaço para a substituição de uma
palavra ou outra e para a substituição de uma palavra por outra:
1. Pêcheux (2009, p.160) afirma que formação discursiva é “aquilo que, numa formação
ideológica dada, isto é, a partir de uma posição dada numa conjuntura dada, determinada
pelo estado da luta de classes, determina o que pode e deve ser dito”. E, de acordo com
Orlandi (2007, p.157), “as formações discursivas já representam recortes do interdiscurso.
São regiões de sentidos já dimensionados, situados no conjunto do dizível e que
representam as diferentes determinações do social, do político e do histórico. Em seu
conjunto elas constituem o interdiscurso. Ninguém tem pois acesso ao conjunto do dizível
(o interdiscurso), só a porções dele”
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Ora, está em jogo aí tanto a possibilidade de se usar uma palavra
ou outra, em função de relações de similitude (sinonímia), quanto
a possibilidade de, nesse processo de substituição contextual de uma
palavra por outra, chegar-se a um termo bastante distanciado do
primeiro, mas que guarda com este primeiro termo uma memória de
sentido (MARIANI, 2007, p. 67).

É esse outro possível que constitui os sentidos que emergem das
reportagens sobre o feminicídio de Lucía Pérez. São as substituições
contextuais que pretendemos neste trabalho flagrar, refletindo
sobre como esse efeito metafórico, no discurso jornalístico, vai
produzindo sentido (evidenciando um já dito sobre a mulher)
para uma violência patriarcal de gênero.

2. GÊNERO E VIOLÊNCIA: O QUE PERMITE O
PATRIARCADO
Não se resumindo somente a uma categoria de análise, como
muitos estudiosos e estudiosas pensam, gênero também referese a uma “categoria histórica” e enquanto “categoria histórica”,
de acordo com Saffiotti (2004, p. 45), pode ser concebido em
várias instâncias: como aparelho semiótico (a partir dos trabalhos
de Lauretis, 1994); como símbolos culturais evocadores de
representações, conceitos normativos como grade de interpretação
de significados, organizações e instituições sociais, identidade
subjetiva (de acordo com Scott, 1995); como divisões e atribuições
assimétricas de características e potencialidades (pelas formulações
de Flax, 1987); como uma gramática sexual, regulando não apenas
relações homem-mulher, mas também relações homem-homem
e relações mulher-mulher (conforme Saffioti 1992, Saffioti e
Almeida, 1995).
Foi o psiquiatra Robert Stoller, no seu livro Sexo e Gênero
(1968), o primeiro estudioso a mencionar e a conceituar gênero.
Nesse livro, o médico descrevia os processos de construção de
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identidades de gênero através da articulação entre processos sociais,
nomeação familiar e questões biológicas. Todavia, ressalta Saffioti
(1999) que, embora não houvesse formulado o conceito de gênero,
Simone de Beauvoir, em sua famosa frase “Não se nasce mulher,
torna-se”, lutando contra o essencialismo biológico, indiciou ser a
sociedade responsável pela transformação do bebê em mulher ou
homem, sendo, desse modo, a precursora do conceito de gênero. No
Brasil, esse conceito alastrou-se rapidamente a partir da publicação
da tradução do texto de Joan Scott “Gênero: uma categoria útil de
análise histórica” (1995). Nele, Scott, por meio da discussão de
diferentes correntes (históricas) de pensamento, critica o conceito
de patriarcado e define gênero como “um elemento constitutivo
de relações sociais baseadas nas diferenças percebidas entre os
sexos e como uma forma primária de dar significação às relações
de poder” (SCOTT, 1995, p. 86).
Também os trabalhos de Butler são associados ao conceito de
gênero que, por meio de leitura da performatividade na linguagem,
propõe desfazer a dicotomia sexo/gênero. Para a autora (BUTLER,
2008), gênero, enquanto performance, não é nem um conjunto,
inscritos no corpo de significados culturais, nem a interpretação
de um corpo sexuado, mas um conjunto de normas instituídas,
mantidas e repetidas sobre o corpo que geram e tornam a pessoa
viável ou inviável: “Essa repetição é a um só tempo reencenação e
nova experiência de um conjunto de significados já estabelecidos
socialmente, e também é a forma mundana e ritualizada de sua
legitimação”. Como afirma Safatle:
Diferentemente da noção foucaultiana de sexualidade, que é acima
de tudo um conceito eminentemente crítico, a ideia de “gênero”
está carregada de uma teoria da ação política, teoria que procura
entender a maneira com que sujeitos lidam com normas, subvertem
tais normas, encontram espaço produzindo novas formas, não apenas
como eles são sujeitados às normas e completamente constituído por
elas (SAFATLE, 2014, p. 9).
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Ao analisarmos as notícias jornalísticas, é possível perceber
como um dizer sobre gênero, nesse caso especificamente sobre a
constituição da mulher enquanto sujeito engendrado, circula na
sociedade, explicitando como as normas dizem o que pode ou não
a mulher e o homem na sociedade patriarcal2. Ademais, dizem
sobre uma forma específica de violência de gênero: a violência do
homem contra a mulher3, sendo esta constitutiva da organização
social de gênero. O discurso jornalístico, como analisaremos a
seguir, ao fazer circular as notícias que seleciona para compor seu
discurso, também produz sentidos e intepretações a esses fatos,
mostrando, inúmeras vezes, como pensa e age a sociedade em
termos de gênero.

3. DISCURSO JORNALÍSTICO: O QUE (NÃO) DIZEM
AS NOTÍCIAS
Enquanto prática social, o discurso jornalístico funciona em
várias dimensões temporais simultaneamente: “capta, transforma
e divulga acontecimentos, opiniões e idéias da atualidade –
ou seja, lê o presente – ao mesmo tempo em que organiza um
futuro – as possíveis consequências desses fatos do presente – e,
assim, legitima, enquanto passado – memória – a leitura desses
mesmos fatos do presente, no futuro” (MARIANI, 2003, grifos da
autora). O discurso jornalístico, ao selecionar os acontecimentos
que serão recordados no futuro, engendrando e fixando sentidos
a esses acontecimentos, toma parte no processo histórico de
determinação dos sentidos: “A imprensa, mais que simplesmente
narrar acontecimentos e servir de suporte para tais narrações,
2. Como salienta Saffioti (2004, p. 113), o patriarcado é um caso específico das relações
de gênero.
3. Concordamos com Saffioti (2004, p. 71) que “a violência de gênero pode ser perpetrada
por um homem contra outro, por uma mulher contra outra. Todavia, o vetor mais
amplamente difundido da violência de gênero caminha no sentido homem contra mulher,
tendo a falocracia como caldo de cultura”.
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produz sentidos para o acontecimento que elege como de destaque
em um momento dado” (DELA-SILVA, 2011, p. 152).
No funcionamento jornalístico, fica, para o sujeito-leitor,
apagado o processo de construção da notícia, sendo a produção
dos sentidos processada a partir de um trabalho no plano da língua.
Desse modo, essa prática discursiva “impõe a imagem de uma
‘leitura literal’, realizada com sentidos transparentes capazes de
captar os fatos em sua ‘essência’. Oblitera-se, portanto, que o que
está em jogo é uma inevitável ‘leitura interpretativa’” (MARIANI,
1996, p. 69). Na prática discursiva do jornal, como salienta
Mariani (1996, p. 67), as evocações e os pré-dados constituem a
modalidade do “como se”, produzindo modos de identificação do
sujeito-leitor com a notícia narrada e com o objeto (assunto) da
narração:
Tudo se passa “como se” o leitor estivesse compartilhando a cena
presenciada, ou melhor, “como se” houvesse um acordo prévio com
relação aos sentidos produzidos no processo discursivo jornalístico, o
alcance do “como se” está diretamente relacionado ao modo como os
sentidos vão sendo textualizados (MARIANI, 1996, p. 67).

Apresentado nos jornais em forma de notícias, o acontecimento
jornalístico compreende o fato selecionado entre os diversos
que ocorrem em dado momento, considerado de interesse
público e que, em virtude disso, passa a ocupar as edições
diárias dos noticiários impressos ou eletrônicos: “Trata-se de um
acontecimento enquanto referente, com uma existência material
no mundo, um acontecimento enquanto um fato que se inscreve
na história do dia a dia, que o jornal e os jornalistas se propõem a
escrever” (DELA-SILVA, 2011, p. 151).
O assassinato de Lucía Pérez funciona como um
acontecimento jornalístico enquanto um fato que se inscreve na
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história do dia a dia da sociedade. Os jornais, ao noticiarem esse
fato, produziram sentidos a esse acontecimento, interpretando-o
como um “chocante caso”, como um “brutal assassinato”. É esse
modo de dizer jornalístico que narra e interpreta os fatos que nos
interessa neste trabalho. Importa-nos compreender de que modo
se deu a produção dos enunciados jornalísticos e, também, como
eles singularizam o assassinato da adolescente fixando-lhes uma
memória e criando a ilusão de que, literalmente, espelham uma
“realidade” exterior ao sujeito. Como afirma Mariani (1996, p.
117), ao retomar Foucault, o jornalismo “se constitui em um
dos lugares onde as narrativas sob a ilusão de uma linguagem
neutra, vão tornar visíveis as muitas experiências sociais”. As
notícias jornalísticas narrarão um caso de feminicídio acontecido
na Argentina no ano de 2016. Nessa narração, a visibilidade de
uma experiência social que confronta os gêneros, colocando em
evidência o homem, silenciando, muitas vezes, a mulher com
estupro e assassinato.

4. FEMINICÍDIO NOS JORNAIS: COMO DIZEM AS
NOTÍCIAS?
Era 15 de outubro de 2016 na Argentina e mais um dia
seria marcado por um caso de feminicídio que teve como vítima
uma adolescente de 16 anos no país em que a cada 36 horas uma
mulher é assassinada pelo fato de ser mulher4. Indagamos: como se
torna a dizer a violência contra uma adolescente? De que maneira
o efeito ideológico faz parecer evidente ou normal que se mate
uma mulher? Como isso se transforma em relato midiático? Ao
selecionarem esse fato como um acontecimento a ser captado,
transformado e divulgado, os jornais tomam parte no processo
histórico de determinação dos sentidos e organizam possíveis
leituras para um assassinato que tem o gênero como causa mortis.
4. http://brasil.elpais.com/brasil/2016/10/17/internacional/1476717704_725902.html
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Algumas notícias que circularam sobre esse acontecimento assim
se enunciam:
(1) O chocante caso de abuso e morte de jovem de 16 anos que
provoca indignação na Argentina (Jornal BBC)
(2) Feminicídio choca a Argentina, e mulheres prometem parar o país
(Jornal HuffPost Brasil)
(3) Mulheres fazem greve na Argentina após estupro e morte de jovem
(Jornal Folha de São Paulo)
(4) Brutal assassinato com estupro de adolescente reacende luta contra
o feminicídio na Argentina (Jornal El País)

O título (1), por meio de uma Oração Subordinada Adjetiva
Restritiva, faz pressupor que nem todos os casos de abuso causam
indignação na Argentina, mas somente alguns. Ao usar a locução
“de jovem” (o que também é possível notar no título da notícia
3), a notícia apaga o gênero do sujeito que sofreu tal violência.
Para sabermos que se trata de uma adolescente, uma menina, é
preciso ir ao corpo da notícia. Questionamo-nos: o caso provoca
indignação, greve de mulher por envolver a morte de adolescente
ou por envolver um caso de feminicídio? Ao não indicar o gênero,
os títulos das notícias deixam de dizer que há violência contra
a mulher, que é esse tipo de violência que causa revolta, que
choca, que paralisa (por meio de greves, muitas vezes) os sujeitos.
Não dizendo, os títulos mais uma vez silenciam a gravidade da
violência de gênero, da violência contra a mulher. Diferentemente
do título (2) que, pelo efeito metafórico, pela substituição, marca
que o crime que choca a Argentina é o feminicídio, é a violência
contra a mulher. Já o título (4) traz os dois funcionamentos em
sua formulação: também há uma indistinção no gênero ao falar
sobre o assassinato e o estupro, mas se materializa a luta contra o
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feminicídio. Ao explicitar essa luta, o título faz pressupor ser uma
adolescente vítima do estupro e brutal assassinato.
São a violência de gênero, o feminicídio, que reacendem as
lutas e trazem no interdiscurso como a violência contra a mulher
é comum, recorrente. Na regularidade dos títulos, marca-se o uso
que os sujeitos fazem da língua para noticiarem. Pelas escolhas das
palavras, pelos efeitos de substituição, a produção de sentidos para
um acontecimento. Nas formulações, “O chocante caso de abuso
e morte”, “Brutal assassinato com estupro”, o silenciamento do
gênero como causa mortis. Porém, na formulação “Feminicídio
choca”, os deslocamentos, os antagonismos se materializam e
enunciam haver violência (brutal) contra a mulher. Na prática
discursiva dos jornais, é “como se” o sujeito-leitor, ao ler os
acontecimentos narrados, presenciasse a cena descrita e, assim,
identificasse com a “brutalidade”, com a “aberração” do caso que
ocupa as páginas dos jornais.
Pelos títulos das notícias, já é possível perceber, portanto,
como o discurso jornalístico não é neutro e interpreta os
acontecimentos que está noticiando, textualizando sentidos para
o acontecimento que narra. Ou seja, no discurso midiático, esse
crime é marcado pelo funcionamento dos efeitos de horror,
marcados pelo modo como a mulher é definida como objeto da
violência. Nas sequências discursivas abaixo, podemos observar
um confronto entre os dizeres dos agressores que buscam culpar a
vítima, colocando-a como usuária de drogas, responsável, de certo
modo, por sua morte (em virtude de uma overdose) e os dizeres da
investigação que marcam a crueldade do assassinato como “uma
aberração desumana”5.
5.http://www.brasilpost.com.br/2016/10/18/assassinato-lucia-perez_n_12545226.html
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(SD1): Pelo menos três homens são suspeitos de envolvimento no
estupro e na morte da jovem (...)
Após cometer o crime, eles lavaram o corpo da vítima, trocaram suas
roupas e levaram a adolescente a um hospital, alegando que Lucía
estava sofrendo uma overdose. Os médicos tentaram reanimá-la,
mas ela já estava morta ao dar entrada no local, segundo o periódico
argentino.
De acordo com a investigação, a menina foi entorpecida com uma
grande quantidade de maconha e cocaína, e “estuprada via vaginal e
anal, não apenas com o pênis do homem que a violou como também
com um objeto pontiagudo, como um pau”. A morte de Lucía foi
um “reflexo vagal” da violência que sofreu. María Isabel Sánchez,
oficial responsável pelo caso, disse que a jovem morreu devido à “dor
excessiva” de ser empalada6.
(SD2): A promotora Sánchez informou que o corpo de Lucía foi
deixado em um hospital de Mar de Plata. A menina estava de banho
tomado e vestida, inclusive com a roupa íntima. Segundo informações
da mídia local, os agressores teriam avisado que a jovem sofrera uma
overdose7.
(SD3): Antes de morrer, a adolescente foi drogada e estuprada. Segundo
a polícia, Lucía teve um objeto pontiagudo inserido violentamente
em sua vagina e ânus, provocando a morte por empalamento. A
promotora Maria Isabel Sanchez declarou a jornalistas que o crime
foi uma “agressão sexual desumana”. “Eles lavaram o corpo dela e a
vestiram para fazer com que parecesse uma overdose” 8.
6.http://www.brasilpost.com.br/2016/10/18/assassinato-lucia-perez_n_12545226.html
7.http://www.folha.com.br/mundo/2016/10/1824272-apos-morte-de-jovem-mulheresfazem-greve-na-argentina
8. http://www.bbc.com/portuguese/internacional-37692722
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(SD4): A argentina Lucía Pérez, de 16 anos, foi drogada, estuprada e
empalada na cidade costeira de Mar del Plata. Após abusar sexualmente
da jovem até sua morte, os assassinos lavaram seu corpo e trocaram
sua roupa. Depois a levaram até um centro de saúde e disseram que
ela tinha ficado inconsciente devido a uma overdose9.

O uso dos verbos no pretérito perfeito marca a narração em
que o fabuloso, no sentido dado por Foucault (1992, p. 124)10,
é indispensável na transmissão das experiências socioculturais.
Todavia, o discurso jornalístico, como ressalta Mariani (1996),
disciplina a fabulação, ao mesmo tempo em que a incorpora:
“No discurso jornalístico, essa fabulação aparece disciplinada pela
linguagem que se pretende neutra. Disciplinando a fabulação,
o discurso jornalístico engessa as experiências sociais conforme
uma ótica pré-determinada e ao mesmo tempo faz uma ortopedia
semântica da linguagem” (MARIANI, 1996, p. 118). Ao narrarem
sempre o mesmo acontecimento, os jornais narram de modo
diferente ao selecionarem, pelo efeito metafórico, as palavras
que comporão a notícia. O item lexical “a jovem”, nas notícias,
desliza para “a menina”, “a adolescente”, “ela”, “a vítima”. No
uso da palavra “menina”, marca-se uma relação entre a vítima
e seus agressores (“homens”) que passa não só pelas relações de
gênero, como também por uma hierarquização em que “homens”
adultos sabem o que fazem, enquanto uma menina, muitas vezes,
não, estando esta subjugada aos designíos desses adultos violentos,
como indicam as notícias.
9. http://brasil.elpais.com/brasil/2016/10/17/internacional/1476717704_725902.html
10. Para Foucault (1992, p. 124), “A fábula, no verdadeiro sentido da palavra, é o que
merece ser dito. Durante muito tempo, na sociedade ocidental, a vida de todos os dias só
pôde ser atravessada e transfigurada pelo fabuloso (...) só então se tornava dizível”.
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Estas sustentam que a violência de gênero praticada contra
Lucía Pérez, de acordo com as investigações, foi provocada por
Matias Gabriel Farías, jovem de 23 anos, com o qual Lucía
aparentemente tinha/teve um relacionamento:
(SD5): A promotora suspeita que Lucía mantivesse algum tipo de
relacionamento com um dos supostos agressores11.
(SD6): Lucía saiu de casa no último sábado (15), quando foi a
casa de Matías Gabriel Farías, o mais jovem entre os acusados. Os
policiais suspeitam que os dois mantinham “uma espécie de relação
sentimental”. Ainda de acordo com a investigação, foi uma amiga
de Lúcia que colocou os dois em contato, para que Farías fornecesse
maconha à adolescente, que não era usuária frequente de drogas. De
acordo com os país da vítima, ele se apresentou como namorado de
Lúcia ao chegar no hospital12.

Ao trazerem para o intradiscurso a possível relação de Lucía
com um dos seus agressores, o discurso jornalístico indica, fato
esse comprovado por inúmeras pesquisas sócio-históricas, que a
violência de gênero, do homem contra a mulher, é, na maioria das
vezes, praticada por alguém com o qual a vítima mantinha laços
afetivos, sendo essa violência cometida por pais, (ex) maridos,
(ex) namorados, etc. Isso discursiviza a mulher como aquela que
recebe a violência justamente de alguém que ela escolheu para seu
parceiro e/ou companheiro, ou seja, imaginariamente de algum
modo há participação feminina no crime de que foi vítima. O
discurso jornalístico marca como, ao se falar sobre violência de
gênero, o violentador é próximo da vítima:
11.. http://www.bbc.com/portuguese/internacional-37692722
12.http://www.brasilpost.com.br/2016/10/18/assassinato-lucia-perez_n_12545226.html
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(SD7): Desde o assassinato de Lucía Pérez, pelo menos outras três
mulheres foram assassinadas na Argentina. Silvia Filomena Ruiz, de
55 anos, foi esfaqueada por seu ex-cônjuge na localidade de Florencio
Varela, na província de Buenos Aires, na quinta-feira passada. Marilyn
Méndez, de 28 e grávida de três meses, foi morta do mesmo modo
um dia depois também por seu ex-cônjuge na província de Santiago
del Estero (norte). Vanesa Débora Moreno, de 38, foi apunhalada
no último domingo em Lanús, na grande Buenos Aires. A Justiça
investiga a morte de Milagros Barazutti, de 15, encontrada morta no
fim de semana num descampado de Mendoza, no oeste do país, sem
sinais de violência13.

Com o uso de dados estatísticos, o discurso jornalístico marca
como os casos de feminicídio são correntes e caracterizam uma
“violência e um terrorismo machista”. A pouca descrição das mulheres
– apenas idade e “grávida” – combina-se com o modo como os verbos
marcam a voz passiva, um tempo verbal que inscreve a ação sofrida, no
caso de morte. As formulações “foram assassinadas”, “foi esfaqueada”,
“foi morta”, “foi apunhalada”, “encontrada morta” indiciam o modo
como essa marca verbal inscreve um modo de o corpo feminino ser
atravessado – vale aqui a polissemia do significante – pela violência
com requintes de tortura e crueldade.
(SD8): O repúdio generalizado à violência machista foi expressado
nos dois últimos 3 de junho, com protestos de multidões em todas as
grandes cidades do país14.
(SD9): “Por todas as mulheres que faltam, pelas assassinadas e
desaparecidas, contra a violência e o terrorismo machista, contra a
impunidade, contra o acobertamento, contra a inação e a cumplicidade
estatal e policial”, diz um dos textos que convocaram a marcha15.
13.http://brasil.elpais.com/brasil/2016/10/17/internacional/1476717704_725902.html
14.http://brasil.elpais.com/brasil/2016/10/17/internacional/1476717704_725902.html
15. http://www.un.org/terrorism
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No discurso jornalístico, ao noticiarem o feminicídio de
Lucía Pérez, a palavra feminicídio, pelo processo de transferência,
pelo efeito metafórico, desliza para violência machista, violência
de gênero, violência contra as mulheres, terrorismo machista. Essas
formulações produzem com efeito da violência o gênero. Como
vítima de um “terrorismo machista”, que tem o homem como seu
principal soldado, a mulher é violentada.
Terrorismo é definido pela ONU16 como “qualquer ato que
tem como objetivo causar a morte ou provocar ferimentos graves
em civis ou qualquer pessoa que não participa ativamente das
hostilidades, numa situação que visa intimidar a população ou
compelir um governo ou uma organização internacional a fazer ou
deixar de fazer qualquer ato”. Teria, então, o machismo o objetivo
de provocar a morte de mulheres? De intimidá-las? De silenciálas e impedi-las de serem mulheres? Pelos inúmeros casos de
violência, por um feminicídio a cada 36 horas, podemos afirmar
que sim. Podemos afirmar ser o gênero a causa mortis de mulheres
nas sociedades machistas e patriarcais.
Por fim, as substituições, que observamos o discurso
jornalístico fazer funcionar, ao deslizarem a palavra feminicídio
para violência machista, violência de gênero, terrorismo machista,
mais do que simples relações de similitude, marcam, pelo efeito
metafórico, como as sociedades patriarcais têm o assassinato de
mulheres como elemento constituidor e sustentador das relações
(violentas) de gênero.
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REFLEXÕES PARA UMA SEMIÓTICA
DAS CULTURAS: O CASO DA
IDENTIDADE TRANS
Matheus Nogueira Schwartzmann (UNESP)
Jean Cristtus Portela (UNESP/CNPq/Fapesp)

SEMIÓTICA DA CULTURA (NOS TRÓPICOS)
[...] temos que reconhecer que os sistemas conotativos de caráter
social trazem em si e manifestam em seu funcionamento o essencial
das representações que, ao mesmo tempo que inscrevem a cultura
no homem, a projetam diante dele, sob forma de objetos culturais
distanciados. (GREIMAS, 1975, p. 93-94).

O projeto de uma semiótica das culturas, segundo A. J. Greimas
e J. Courtés ([1979] 2008, p. 109), seria uma tarefa “exorbitante”
porque “corresponderia à descrição do conjunto de axiologias, das
ideologias e das práticas sociais significantes”. Jacques Fontanille,
ao tratar recentemente da contribuição da semiótica para se pensar
o desenvolvimento humano e a construção e a manutenção do
patrimônio cultural, afirmou, ao contrário, que “a semiótica pode
[...] atualmente, caracterizar os conjuntos significantes coerentes
e congruentes que são as práticas sociais, as paisagens e as formas
de vida” (FONTANILLE, 2016, p. 7). Da publicação da primeira
edição do Dicionário de semiótica à fala mais recente de Fontanille
já se passaram quase quarenta anos e procuraremos demonstrar
a seguir que podemos dizer que, pelo menos no que se produziu
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no Brasil1, a semiótica parece ter já “exorbitado” o seu projeto há
algumas décadas.
Partindo, portanto, da ideia de que a semiótica tem (ou teria)
superado os seus objetos (ou objetivos) primeiros, buscaremos,
neste trabalho, dar conta de ao menos dois objetivos: (1) levar a
uma reflexão sobre o modo de se pensar a semiótica como uma
teoria aberta, que dá conta de uma dimensão social do discurso,
chegando mesmo aos contornos de uma semiótica da cultura,
especialmente no modo como foi (re)concebida, no Brasil, a partir
dos trabalhos de Diana Luz Pessoa de Barros e José Luiz Fiorin e, na
França, a partir das propostas de Jacques Fontanille; e (2) observar
os modos de organização dos discursos sobre gênero, buscando
descrever o movimento de certas forças sociais que vão sendo
cristalizadas na cultura e que podem ser, desse modo, negadas,
afirmadas, exaltadas ou depreciadas. Quanto a esse objetivo,
especialmente, tomaremos, a título de exemplo, o tratamento de
distintos veículos de mídia sobre a questão do gênero, buscando
estabelecer os procedimentos que criam e gerenciam as identidades,
os corpos e as formas de vida relativas à mulher, à feminilidade e à
transexualidade na cultura brasileira.
1. Para maiores esclarecimentos sobre os desenvolvimentos da semiótica no Brasil,
especialmente em sua história recente, sugerimos, especialmente, a leitura do artigo
“Le soin de la formation: l’institutionnalisation de la sémiotique au Brésil” (2012), de
Carolina Lindenberg Lemos, Jean Cristtus Portela e Mariana Luz Pessoa de Barros, e
também o artigo de Diana Luz Pessoa de Barros (2012) intitulado “Directions et rôles de
la sémiotique en Amérique du sud: premières réflexions”, ambos publicados na revista
Signata, n. 3, 2012.
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O LUGAR DO DISCURSO, DO SOCIAL E DA
CULTURA
Na sua Introdução para a obra Teoria do discurso, Diana Luz
Pessoa de Barros ([1988] 2002) deixava já evidente que o “sentido
do discurso” se organiza, para além de sua dimensão enunciativa,
por meio de uma espécie de imbricamento entre uma dimensão
propriamente linguística e as “dimensões sócio-históricas e as
condições de produção” (BARROS, 2002, p. 5). A semioticista,
já no final dos anos 1980, antecipava uma reflexão então bastante
avançada para a semiótica de linha francesa: “embora a semiótica
não tenha tratado ainda, satisfatoriamente, das relações entre
discurso e contexto, acredita-se que, sem contradições teóricas,
o projeto avance nessa direção” (BARROS, [1988] 2002, p. 5-6,
grifo nosso). Barros, anos depois, vai apontar para a natureza
instável dos estudos do texto e do discurso, a instabilidade sendo
a própria “condição do estudo da linguagem” (BARROS, 1999).
Por essa razão, o final da década de 1990 definia-se como
o momento de uma “linguística da instabilidade”, pois eram “os
fatos linguísticos instáveis [os que] instiga[va]m os estudiosos da
linguagem, e os do discurso e do texto, antes de todos [...] sem,
no entanto, estabilizar o instável”, na medida em que o estudioso
do discurso tinha ciência de que podia criar e reconhecer, na sua
prática científica, apenas “um equilíbrio precário” (BARROS,
1999, grifo nosso).
A ideia de precariedade, nos parece, residiria justamente na
necessidade de um gesto teórico-metodológico de construção
do objeto de estudo das teorias do discurso: independentemente
do corte que se fizesse, tendo como objeto o texto, o discurso, o
contexto, a ideologia ou as suas instâncias de produção, algo sempre
nos escaparia. Eis o limite que, no Dicionário, Greimas e Courtés
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reconheciam, justamente, como o da semiótica. Para Barros, ao
contrário, o reconhecimento desse “equilíbrio precário” é, mais
do que um limite, um limiar, que pode por isso ser estendido e,
mesmo, ultrapassado.
É também no final da década de 1980 que José Luiz Fiorin
publica a obra Linguagem e ideologia (1988). Na sua Introdução,
diz Fiorin:
Para os linguistas chegou a hora de fazer um cuidadoso
balanço do que a linguística fez, deixou de fazer ou pode fazer,
pois vive ela uma crise epistemológica. A tarefa é difícil, porque
implica uma reflexão ampla sobre a linguagem, que leve em conta
o fato de que ela é uma instituição social, o veículo das ideologias,
o instrumento de mediação entre os homens e a natureza, os
homens e os outros homens (FIORIN, 1988, p. 6, grifo nosso).
Crise epistemológica, afirma o autor. Segundo o Dicionário
Houaiss, crise, do latim, crisis, tem o sentido de “momento de
decisão, de mudança súbita”. O final da década de 1980 seria, então,
o momento decisivo de uma virada nos estudos linguísticos, com a
assunção de um novo objeto: a linguagem, tomada especialmente
em sua dimensão social, incluindo-se aqui, parece-nos, portanto,
aquilo que então havia sido excluído por Greimas e Courtés,
no Dicionário de semiótica, isto é, o conjunto de axiologias, das
ideologias e das práticas sociais significantes.
Embora a obra de Fiorin não traga no título o termo
“discurso”, a sua abordagem é francamente discursiva e, mais,
assume pelo menos dois vieses: o da semiótica discursiva e o da
análise do discurso de linha francesa. O Capítulo 5, intitulado
“Discurso: autonomia e determinação”, não cita diretamente
Greimas (que só aparece na bibliografia comentada), nem a Escola
de Paris, nem apresenta o percurso gerativo da significação, mas
assume a abordagem greimasiana na sua definição de discurso, que
seria uma estrutura que tem “no seu interior uma sintaxe e uma
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semântica” (FIORIN, 1988, p. 13). Quanto à AD francesa, são,
principalmente, as definições de formação ideológica e formação
discursiva que indicam a sua filiação. Ao longo da obra, Fiorin tece,
com destreza, a trama do que seria uma teoria do discurso, ou, mais
precisamente, o próprio objeto dessa teoria: para ele, o discurso
deve ser tomado, ao mesmo tempo, em suas dimensões linguística
e histórica, posição que vai defender em inúmeros trabalhos, como,
por exemplo, no artigo “Tendências da análise do discurso”, de
1990. É desse artigo a seguinte afirmação: “a pesquisa hoje, de
um lado, precisa aprofundar o conhecimento dos mecanismos
sintáxicos e semânticos geradores de sentido; de outro, necessita
compreender o discurso como objeto cultural, produzido a
partir de certas condicionantes históricas” (FIORIN, 1990,
p. 176, grifo nosso)2. Essa ideia já estava bastante bem definida
em Linguagem e ideologia (1990, p. 19): para Fiorin, a semântica
discursiva seria o lugar dos “discursos já construídos, cristalizados
e cujas condições de produção foram apagadas” e, por isso, “o
campo da determinação ideológica propriamente dita” (1990,
p. 19). Ainda segundo o autor, “os conflitos e acordos [seriam]
sociais. Só se pode[ria], pois, falar em contrato e polêmica entre
textos e discursos, porque expressam conflitos e acordos existentes
na realidade social (FIORIN, 1990, p. 48). É notável a maneira
como Fiorin vai alocar, na proposta greimasiana, especialmente no
âmbito da semântica discursiva, a dimensão histórica e ideológica
do discurso (uma dimensão cultural, portanto), elaboração que
2. Não por acaso, mais de 25 anos depois, Jacques Fontanille insistirá sobre esse mesmo
aspecto, ao tratar da pesquisa em semiótica: “Ao pensarmos as perspectivas para uma
teoria semiótica hoje, duas questões transversais se colocam diante de nós: (1) capacidade
das ciências humanas e sociais e, portanto, da semiótica em particular, de dar conta dos
aspectos qualitativos da existência humana e (2) a compreensão dos processos sociais de
processamento de informação, de formação de opiniões e de controle e acompanhamento
de decisões” (FONTANILLE, 2016, p. 3, grifo nosso). Fiorin e Fontanille atentam para
o mesmo fato: se se quer o avanço da pesquisa em semiótica, deve-se reconhecer que
o discurso (ou texto) são objetos culturais e, portanto, nunca estão descolados de uma
dimensão histórica e social (e por isso cultural) que pode ser reconstruída a depender do
nível de pertinência de análise que se adote.
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não estava evidente, ao menos não desse modo, por exemplo, em
uma obra como o Dicionário de semiótica ([1979] 2008), em que a
análise da cultura figura como receio e promessa.
Tanto para Barros quanto para Fiorin não se pode ignorar,
para além do que se poderia chamar de análise interna do texto,
ou, mais propriamente, para além da análise semiótica, as operações
de (produção de) linguagem que circundam os textos e os discursos
e que permitem recuperar a sua existência em uma determinada
cultura. Para ambos, o discurso tem uma dupla natureza (interna
e externa) e deve sempre ser pensado como ato de linguagem
ancorado em uma dada cultura. Beth Brait, em artigo recente,
mostra especialmente como Fiorin entrelaçou “constitutivamente,
as dimensões semiótica e ideológica da linguagem”. Para Brait, “a
maneira como [Fiorin] lida com as teorias e confronta o objeto
de estudo não apenas confere rigor à análise, mas permite chegar
à dimensão discursiva e suas especificidades sociais, culturais,
ideológicas” (2015, p. 24).
O mesmo poderíamos dizer sobre a obra de Barros. Ambos
os semioticistas brasileiros3 assumiram a dianteira – e é isso que
queremos especificamente pontuar – ao proporem uma abordagem
semiótica da cultura, em especial da cultura brasileira. Jean Cristtus
Portela, Carolina Lemos e Mariana Barros (2012, p. 66, tradução
nossa) o confirmam, ao afirmarem que a contribuição de Barros
tem uma marca eminentemente brasileira de pensar a semiótica:
[...] uma forma frequentemente isenta de dogmatismo teórico,
disposta a correr o risco da mistura, da combinação, e que não
perde de vista as relações entre as semióticas-objeto e suas funções
e sua circulação na sociedade.
3. É certo que, para além das pesquisas e obras que produziram, se olharmos para os
trabalhos acadêmicos que orientaram, poderemos encontrar os contornos de uma escola
brasileira de semiótica, com uma identidade bastante marcada, já que com objetos de
interesse de contornos bastante definidos: ensino, mídia e cultura, de modo geral, como
indica Barros (1999).
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Nesse sentido, cabe-nos mais uma vez lembrar de Fontanille,
para quem o fazer semiótico deveria ser pensado como “arte
liberal”, pois ao ser “considerada como uma arte [a semiótica seria]
uma prática, em que a inteligência, a sensibilidade, a emoção e
o gosto desempenham igualmente um papel (FONTANILLE,
2007, p. 184). Ainda para o semioticista francês, “uma semiótica
geral [...] poderia ser considerada como uma ‘epistemologia’
semiótica e, enquanto epistemologia prática, seria, portanto, uma
‘praxiologia’” (FONTANILLE, 2007, p. 184).
Nesse caso, essa praxiologia semiótica seria composta, segundo
Fontanille, por dois conjuntos: (1) um “conjunto ‘procedimental’
[que] seria uma geratologia, que estabeleceria as condições nas quais
os fatos e objetos culturais, especialmente as formas do conteúdo
e da expressão, poderiam ser engendrados” e que “estabeleceria
[desse modo] as condições sintagmáticas da ‘culturalização’ dos
fenômenos, e uma tipologia, que trataria dos níveis de pertinência
e de articulação desses fenômenos culturais”; e (2) um “conjunto
crítico”, que teria os contornos de “uma ‘etologia’ (que concerne
ao éthos) que se comporia ela própria de duas dimensões, uma
social e uma singular” (FONTANILLE, 2007, p. 184-185).
As (pro)posições teóricas de Barros e Fiorin, que podemos
identificar com a breve leitura de seus trabalhos que aqui
apresentamos, e que abrem esta nossa reflexão, encontram
facilmente eco nas considerações de Jacques Fontanille. A
semiótica brasileira, assumida como uma “arte” (isto é, exercida
com inteligência, sensibilidade, emoção e gosto particulares), no
sentido empregado por Fontanille, permite, ainda que pensemos
que desde há muito o que se faz em semiótica de linha francesa é
pensar a cultura, ainda que não exatamente nos moldes de uma
semiótica da cultura como a proposta por Lotman.
De todo modo, ao observar os trabalhos de Barros e Fiorin,
retrospectivamente, vemos que as propostas mais recentes de
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Fontanille, como a dos níveis de pertinência da análise semiótica,
(re)encontram justamente os problemas que se avolumavam no
horizonte dos dois semioticistas brasileiros que aqui citamos. Para
Fontanille (2016, p. 2), a semiótica:
[...] fornece um conjunto de conceitos e métodos para examinar, em
primeiro lugar, práticas, textos, objetos, interações sociais, formas de
vida e os modos de existência coletivos e das coletividades, sendo capaz
de construir o seu sentido, colaborando com todas as ciências sociais
que constroem, cada uma sob uma perspectiva própria, essa arquitetura
dos sentidos humanos: história, filosofia, psicologia, antropologia,
economia e sociologia. A semiótica é capaz de colaborar com essas
ciências, desde que seja capaz de escolher os planos de imanência e de
análise apropriados. Trata-se, portanto, de se observar sob quais formas
e com quais efeitos semióticos as escolhas tecnológicas, econômicas e
culturais influem na transformação de nossas sociedades, bem como
nas transformações dos “regimes de crença” [...] e de identificação que
são propostos globalmente e oferecidos a todos nós.

Ainda para Fontanille “ao limitar-se a seus objetos de
predileção, os textos, as imagens e as mídias, a semiótica corre o
risco de nunca ser ouvida por outras ciências humanas e sociais,
ou de permanecer restrita a atividades secundárias em meio a
programas comuns de pesquisa (2016, p. 8-9).
O que Jacques Fontanille salienta também já havia sido
percebido por Barros, para quem “não se pode esquecer o caráter
fronteiriço do discurso, entre as ciências humanas, tampouco
se pode desconhecer o princípio de que não se somam técnicas
ignorando as teorias que implicam” (BARROS, [1988] 2002, p.
6). É ainda Barros quem, em artigo de 1999, depois de traçar três
grandes linhas de atuação dos estudos semióticos no Brasil, vai
indicar aqueles que seriam, até então, os “projetos de pesquisa
mais ‘aplicados’ ou ‘sociais’ da semiótica” (BARROS, 1999), e que
davam conta, de modo geral, dos discursos políticos, didáticos e
culturais relativos ao Brasil.
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Poder, exclusão, intolerância: precariedade e instabilidade
Se lembrarmos, como o faz Denis Bertrand em Caminhos
da semiótica literária, que a semiótica francesa tem sua origem na
semiologia saussuriana, que deveria ser assumida como a “ciência
que estuda a vida dos signos no seio da vida social e que seria uma
parte da psicologia social” (BERTRAND, 2003, p. 12), não nos
parece estranho a ênfase dada à realização dinâmica da língua em
forma de discurso e sua existência e realização em uma dimensão
social (e por isso, cultural).
Diana Luz Pessoa de Barros, especialmente, tem se focado
não apenas na dimensão social do discurso, mas nos problemas
relativos à própria realidade social brasileira, propondo, como ela
mesma os nomeou, “projetos de pesquisa sociais” que dão conta
de discursos e práticas marcados (ou que marcam) a exclusão, a
segregação, o preconceito e a intolerância4. O modo “engajado”5
de fazer semiótica de Barros nos leva a pensar na própria dimensão
(ou na própria responsabilidade) social da prática semiótica num
país como o nosso. Como o diz em uma de suas obras mais
recentes, “o aumento da diversidade e o surgimento de novas
formas de identidade e de alteridade” anda muitas vezes ao lado
do “recrudescimento ou mesmo o aparecimento de preconceitos e
intolerâncias” (BARROS, 2016, p. 7).
Quanto à questão do preconceito e da intolerância, podemos
mais uma vez voltar a José Luiz Fiorin, para quem não se deve
4. Barros tem se dedicado a tratar do discurso intolerante nas suas mais diversas
modalidades, tanto me relação à língua (o preconceito linguístico) quando em relação às
identidades sociais (imigrantes, negros, homossexuais). Para além da importância teórica
que seu trabalho assume no cenário da semiótica brasileira e mundial, há uma dimensão
político-social na sua atuação, que permite que se reflita sobre a liberdade (em especial
das minorias) e o preconceito.
5. Impossível não pensarmos na descrição que faz Fontanille (2006, p. 181) das “maneiras
semióticas” de Floch, “com suas referências insistentes à antropologia cultural”,
de Zilberberg, “com sua arte da digressão expansiva e da elipse enigmática”, ou de
Landowski, “que se vale sempre de situações vividas no cotidiano”
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esquecer que o poder tem muitas maneiras de inscrever na
linguagem, pois ela é “intrinsecamente política, porque [...] sujeita
os que a falam a sua ordem”, porque “os discursos que circulam
no espaço social são submetidos à ordem do poder, [e] não são
todos equivalentes” e, além disso, “os usos linguísticos podem ser
o espaço da pertença, mas também da exclusão, da separação e até
da eliminação do outro” (FIORIN, 2009a, p. 164). Ainda para
Fiorin:
As instituições sociais tornam-se lugares do poder [...] transformando
seu discurso, que é sempre particular, um dentre os que constituem
o mesmo campo discursivo [...] Isso é feito não só pelas igrejas,
mas também pelos partidos, pelas escolas, pela imprensa... Não se
pode criticar, não se pode duvidar, não se pode dissentir... Pode-se
apenas aceitar e repetir. Aparecem todas as formas de silenciamento.
É notável que, mesmo na universidade, que trabalha com a ciência,
que apresenta sempre modelos parciais e provisórios de explicação
da realidade, uma teoria científica passa a ser vista como “a” verdade
(FIORIN, 2009a, p. 154).

No caso das instituições, Fiorin parece assumir não o modo
“engajado” de Barros, mas um modo “crítico”, marcado pela
denúncia, naquilo que o termo tem de revelação. São especialmente
tocantes o pessimismo e a lucidez com que trata das relações de
poder que corroem as áreas de linguística e de literatura, parentes
que negam, uma e outra, os seus laços consanguíneos. Pergunta
o semioticista: “é possível renovar o diálogo entre a linguística e
a literatura, ele tem chance de acontecer?”. Eis sua resposta, na
forma de quase uma profissão de fé:
A resposta é pessimista: nenhuma. Para que houvesse uma
interdisciplinaridade entre as duas áreas, seria preciso disposição
para mudar hábitos intelectuais, respeito pela diferença, abertura
para a alteridade, vontade de abandonar a comodidade de trilhar
os sendeiros já batidos. Seria necessário olhar para nossos vizinhos
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de sala sem desprezo; admitir que, em ciência, não há feudo, não
há exclusividade; reconhecer a legitimidade do outro para tratar
do assunto em que se é especialista. Entretanto, a ciência desertou
de nossas escolas, pois, quando um ponto de vista teórico ou um
campo do saber são vistos como a totalidade do conhecimento,
como a verdade, estamos longe do discurso científico e muito
perto do discurso religioso. Aí a aventura da interdisciplinaridade
some, porque aparecem sumos sacerdotes, dogmas, interdições,
excomunhões... A triagem sobreleva a mistura. É isso que vivemos
em nossas “igrejas”, que estão fazendo estiolar qualquer projeto
científico (FIORIN, 2008).
Fiorin, como Barros, crê na mistura como elemento que
permite, na dimensão científica ou social, a boa convivência, a
vizinhança, a partilha, a troca, enfim, a liberdade. Elementos que,
de modo geral, fizeram parte de um certo discurso homogêneo
(para não dizer hegemônico) sobre a brasilidade e a natureza da
cultura brasileira (frequentemente difundido “pelos meios de
comunicação de massa e pela música popular” (FIORIN, 2009b, p.
121), pela literatura e pelo cinema). Discurso esse que, atualmente,
parece estar em crise, no mesmo sentido de crise que adotamos
anteriormente: para o aumento progressivo da diversidade, temos
hoje o aumento da intolerância, ou, para mais mistura, a resposta
é um exercício ainda maior de triagem.
Fiorin já tinha revelado essa operação semiótica na cultura
brasileira. Diz o semioticista que “a concepção de que a mistura
rege nossa cultura e, portanto, de que o brasileiro é simpático,
acolhedor, tolerante naturaliza-se, pouco a pouco. No entanto,
as coisas no interior da cultura se passam de modo diferente”
(FIORIN, 2009b, p. 121), uma vez que:
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A cultura brasileira euforizou de tal modo a mistura que passou a
considerar inexistentes as camadas reais da semiose onde opera o
princípio da exclusão: por exemplo, nas relações raciais, de gênero, de
orientação sexual etc. A identidade autodescrita do brasileiro é sempre
a que é criada pelo princípio da participação, da mistura. Daí se descreve
o brasileiro como alguém aberto, acolhedor, cordial, agradável, sempre
pronto a dar um “jeitinho”. Ocultam-se o preconceito, a violência que
perpassa as relações cotidianas etc. Enfim, esconde-se o que opera sob
o princípio da triagem (FIORIN, 2009b, p. 124).

Há hoje, talvez, um exercício diferente de construção do
preconceito, que o desoculta, o revela, ou mesmo o escancara. Para
lembrarmos do célebre exemplo de Claude Zilberberg, a violência
e o preconceito, que pareciam ser da ordem do fechado (ou mesmo
do hermético), como o mostra Fiorin, marcados ora pelo segredo
vergonhoso, ora pela mentira hipócrita, são hoje assumidos, em
alguns discursos, como francamente escancarados.
Se, como citamos anteriormente, o “equilíbrio [é] precário”
ao dar conta da instabilidade do(s) discurso(s), queremos aqui nos
dedicar, ainda que de modo não exaustivo, a dois exemplos que nos
parecem, do ponto de vista da cultura brasileira contemporânea,
tratar justamente da precariedade e da instabilidade, especialmente
porque eivados de intolerância, exclusões, dogmas e interdições.
Como já o indicamos anteriormente, o primeiro exemplo
trata das coerções sobre os valores e formas de vida que definem
a sexualidade e a identidade femininas que, numa sociedade
como a nossa, são assumidas como precárias por natureza, isto é,
“concedidas por mercê revogável, por empréstimo” (HOUAISS).
O segundo, trata dos interditos e apagamentos que regem as
formas instáveis de sexualidade que, atualmente, são revestidas por
uma série de definições trans-versais: a instabilidade de gênero,
refutada fortemente por valores conservadores, que, cada vez mais
frequentemente, são atualizados pelas instâncias discursivas as
mais diversas.
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Tanto no primeiro caso quanto no segundo, veremos que, do
ponto de vista da construção das identidades, nada será dado como
certo, um certo discurso opressor muitas vezes sendo assumido
como discurso de liberdade, o que nos levará a reconhecer
que, quando se trata de valores, paradoxos e contradições são
frequentemente a regra.

INSTABILIDADE DE GÊNERO: O(S) LUGAR(ES) DAS
FORMAS TRANS
Para pensar o modo como os discursos vão euforizar ou
disforizar a instabilidade, o deslocamento, a mudança, os traços
semânticos que recobrem a noção de trans, portanto, selecionamos
dois exemplos bastante distintos: (1) o verbete “transexual” do
Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa (on-line), exemplo
que vai ainda se desdobrar em dois outros textos: um soneto de
Glauco Mattoso e um notícia da Folha de S. Paulo; (2) trechos
da autobiografia da atriz Rogéria, bem como de matérias de
divulgação da obra.
O verbete: naturalização da marginalidade trans
Segundo Diana Barros, em trabalho que trata do discurso da
norma nas gramáticas e nos dicionários, há três tipos de discursos
da norma. Interessa-nos um deles em especial,
a modalização pelo ser ou modalização de existência do objeto [que] é
a estratégia mais forte para o estabelecimento da norma, pois produz
os efeitos de sentido de “naturalização” ou de “normatização”, isto
é, de uso “natural” ou “normal” da língua: a língua é assim, o uso
é aquele que está sendo mostrado. Em outras palavras, a norma
explícita ou culta não se apresenta, nesse caso, como uma norma entre
outras, mas como a norma ou a norma própria da língua. Aquilo que
as gramáticas e os dicionários não contemplam não é, não existe.
(BARROS, 2001, p. 13).
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Do mesmo modo que se pode dizer que aquilo que as
gramáticas e os dicionários não contemplam, não existe, podemos
pensar que aquilo que contemplam é o que existe.
O Dicionário Hoauiss costuma ser considerado um dicionário
moderno e atualizado. Em uma polêmica sobre gênero e orientação
sexual que envolveu, há alguns anos, a definição jurídica de
casamento, o dicionário foi até mesmo usado pela grande mídia
como exemplo de abertura de costumes e de vanguarda. O Hoauiss
definine assim o termo casal:
3 par formado por macho e fêmea
3.1 marido e mulher
3.2 qualquer par de pessoas cuja relação é
amorosa e/ou sexual (grifo nosso).

Festejado pelos movimentos LGBT, entre os críticos do
movimento o dicionário foi denunciado como mais uma das
instâncias que fariam parte de um esquema global de divulgação
do que costumam chamar de “ideologia de gênero”.
Observando com atenção o mesmo dicionário, saltando entre
os verbetes, chegamos ao termo transexual. Buscamos esse termo
porque nos parece que ele é um termo englobante, que reúne em
si diversas matizes de formas trans, como a forma “travesti”, por
exemplo, que a seguir, será nosso foco de análise.
O dicionário Houaiss, além das definições, costuma trazer
em alguns casos exemplos de uso do termo, isto é, um emprego
possível (normal, normativo) dentre outros no paradigma da
língua. Vejamos:
transexual (1981 cf. VO) ortoépia: cs
adjetivo e substantivo de dois gêneros
1 que ou quem manifesta o transexualismo
‹um artista t.› ‹t. é agredido em briga de trânsito›
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É pelo menos curioso reconhecer que nos exemplos do Hoauiss
a isotopia que se abre, ainda que o enunciado seja exíguo, é o da
marginalização: arte e violência sendo marcadores desse processo
de marginalização. Há ainda outra construção “curiosa”: ambos os
exemplos de uso do termo, ainda que tenha sido indicado como
adjetivo e substantivo de dois gêneros, estão “neutralizados” pelo
uso do masculino. Ora, que discursos ou que lugar social estão aí
construídos?
Recorremos então a dois textos que, em um exercício de
interdiscursividade cujo objetivo é tentar reconhecer em outros
textos os mesmos procedimentos discursivos cristalizados no
dicionário. Trata-se de um poema de Glauco Mattoso (1999,
soneto 2.313) e de uma notícia da Folha de S. Paulo, gêneros
distintos que circulam em esferas distintas, mas que, como
veremos, atualizam os mesmo valores (figuras, temas e formas de
vida) sobre as identidades trans. Vejamos:
Soneto Travesti
Chamar de “transformista” não explica.
Chamar de “drag queen” não fala exato.
A explicação se encontra ali no ato,
pois no lugar da cona está uma pica.
Hormônios, silicone, tudo indica
a feminilidade no seu trato.
Talvez algo maior seja o sapato,
mas no conjunto pouco modifica.
À noite pesa a barra do traveco
que faz a viração pela calçada
à cata dum bandido, um tira, um reco.
Na fria solidão da madrugada
às vezes o prazer vai ter seu eco:
Um grito. Um corpo. Um tiro. Uma facada.

***
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TRAVESTI É PERSEGUIDO E MORTO NA PARAÍBA
(19 abril/2011, Folha de S. Paulo)
Jovens são acusados de matar rapaz com chutes e facadas em Campina
Grande; adolescente diz que queria se vingar
Dois suspeitos foram presos e outros dois continuavam foragidos;
câmera de trânsito gravou cenas do crime.
Pelo menos três jovens perseguiram, agrediram e mataram um travesti
a facadas em uma rua na região central de Campina Grande, a 121 km
de João Pessoa. O crime foi registrado pelas câmeras da companhia de
trânsito da cidade na madrugada da última sexta-feira. Nas imagens,
os rapazes descem de um carro escuro e começam a perseguir o travesti
Daniel de Oliveira Felipe, 24, que é agredido com chutes e recebe mais
de 30 facadas. Em seguida, o carro volta, pega os jovens e parte [...]

As cenas da arte (especialmente no poema) e da violência
(poema e notícia) estão, como no verbete do dicionário, presentes
nos dois textos. O discurso que os produz tem portanto uma
dimensão cristalizada na língua, dimensão essa que é evidentemente
social (ideológica) e histórica.
Como a semiótica se ocupa desse problema? A semiótica dá
conta do problema por meio de uma análise dessa materialidade
textual, a partir da qual se pode então reconstruir, por meio do
exame atento, as marcas enunciativas que, por fim, constroem
ou delimitam os valores que circundam as figuras no texto. No
poema, como na notícia, há modos de enunciar que vão nos levar
a uma espécie de juízo de valor sobre o objeto “travesti”, sobre seu
corpo, sobre seu espaço de circulação, sobre suas práticas sociais
(e sexuais) etc. Não é pois gratuito, parece-nos, que encontremos
na isotopia da violência, as figuras da rua, da noite, da facada
como figuras centrais que organizam a vida e a morte desse ator no
discurso (e na vida).

- 74 -

AS CRISES NA/DA CONTEMPORANEIDADE: ANÁLISES DISCURSIVAS
Rogéria: “a travesti da família brasileira”
A biografia de Rogéria, que faleceu recentemente, intitulase Uma mulher e mais um pouco (PASCHOAL, 2016). A atriz
definia-se sempre como “a travesti da família brasileira”, epíteto
complexo que reúne em si uma série de valores sociais distintos.
A possibilidade de reunião desses valores parece residir no
apagamento da dimensão trans de Rogéria, e na assunção dos
valores “médios” que interessam e participam do que podemos
chamar, no Brasil, de “valores familiares”.
Embora não se descreva nas entrevistas que deu ao longo da
vida como mulher ou pessoa trans, o faz, no título da obra, por
meio de uma perífrase. Se “trans” significa “além de, para além
de”, ou mesmo “travessia, deslocamento ou mudança de uma
condição para outra” (Cf. HOUAISS), a expressão “e um pouco
mais” é, portanto, uma definição perifrásica de trans. Passamos a
citar a seguir alguns trechos de entrevistas que Rogéria deu nos
últimos anos, para veículos de mídia diversos.
Em entrevista para a Rede TV de 02/07/2017, diz Rogéria:
“Eu sei que sou homem, mas recebo uma mulher muito bem”.
Em linha fina, abaixo do vídeo, pode-se ler: “Estrelíssima Rogéria
explica: ‘Rogéria é o personagem de Astolfo Barroso Pinto’.
Durante a reportagem, pode-se ler também: “Rogéria conta
como ganhou seu nome artístico” (Cf. Figura 1).
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Figura 1. Rogéria em site da Rede TV (SENSACIONAL, 2017)

Comecemos pela noção de “nome artístico”, que se opõe
ou pelo menos se distingue da de “nome social”, uma conquista
das pessoas trans. A oposição vida artística x vida social (presente
também no Dicionário Houaiss como mostramos anteriormente) é
marca da identidade de Rogéria, que na sua fala assume a dimensão
de uma caracterização, de uma encenação, de um estado (ou seja,
da ordem do parecer e não do ser). A recorrência ao nome de
batismo, Astolfo, e seu sobrenome, Pinto, naturalmente ambíguo,
produzindo o duplo sentido, vai reconstruindo uma isotopia de
masculinidade da ordem da interioridade (aquilo que Rogéria é
na essência) que resiste ao feminino da exterioridade (aquilo que
Rogéria é na aparência).
Em outro vídeo, essa estrutura identitária é retomada: “ser
gay não anula o fato de eu ser homem. Meto a porrada mesmo”
(EXTRA, 2015). Dessa matéria, retiramos duas perguntas feitas a
Rogéria e suas respostas:
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Você gosta de ser chamada de travesti, transformista?
Não importa, não tenho esse tipo de problema. Gosto
quando me chamam de artista. Nunca desejei ser mulher,
apenas gosto de parecer uma. Sou Rogéria, com muito
orgulho de preservar o Astolfo Barroso Pinto.
E por que não ser transgênero?
A mulher que mais amei na vida, minha mãe Eloá Barroso, só tinha
essa preocupação: que eu quisesse me operar. Isso nunca me passou
pela cabeça. Pra quê? Se a tampa da privada estiver abaixada, sento
para fazer pipi. Se não, faço em pé com a maior naturalidade.

No discurso de Rogéria, é frequente a reiteração da
ambiguidade de seu corpo (masculino e feminino, trans, portanto),
mas cuja masculinidade se ressalta. A menção ao modo de urinar
(em pé x sentado, construções sociais que demarcam masculinidade
e feminilidade), ao fato de não ser operada, ao sobrenome (Pinto).
E continua: “[...] não vou mentir, traí horrores. Tenho alma de
homem, sacana”.
A ambiguidade, nessa matéria, segue:
Como mantém a feminilidade?
Nunca tive barba, um pelinho ou outro eu eliminei com eletrólise.
Silicone, não pus. Tomei três injeções de hormônio na vida, e os seios
ficaram naturalíssimos. Nunca precisei de sutiã! Cabelos, você tem
ou não. E a temporada que passei em Paris fez muito bem aos meus.
São o meu xodó. A primeira coisa que faço quando chego em casa é
enrolá-los. Mas glamour eu só tenho no palco. Acham que durmo
com penhoar de seda. Na verdade, uso uma camisola velha e furada.

De um lado, essencialmente, Rogéria é homem. De outro, é
“naturalmente” feminina, pouco tendo se esforçado para parecer
mulher, o que retoma, por exemplo, o título de sua autobiografia.
Sem fazer esforço para parecer mulher, sendo homem, Rogéria e os
discursos que são tecidos sobre ela parecem neutralizar a pejoração,
por meio da presença de predicados naturalmente femininos. O
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natural e o artificial, que se homologam ao natural e ao cultural,
se enfrentam, em franca euforização do natural, de uma natureza
feminina primeira que respalda a cultura.
Vejamos dois últimos exemplos que tratam de Rogéria: um
trecho de uma resenha on-line (BELEM, 2016, grifos nossos) da
autobiografia em veículo de mídia na internet e trecho da obra
citado pelo mesmo resenhista:
Autointitulada a “travesti da família brasileira”, Astolfo Barroso
Pinto, de 73 anos, que a torcida da seleção brasileira conhece apenas
como Rogéria, é uma personagem do país — do tipo Chacrinha e Didi
de “Os Trapalhões”. Ninguém fica indiferente às suas performances.
Astolfinho não gostava de brincar de bonecas (na verdade, tinha
pavor delas), mas já se notavam nele alguns trejeitos femininos.
Descia as escadas puxando um pano, como se fosse um vestido
longo. Alguns comentários de que o filho parecia uma menininha
não abalariam nem modificariam o comportamento de sua mãe.
Com espírito de liderança, Astolfinho logo se tornou chefe da
sua turma de amigos. Falante e carismático, comandava o grupo
que se aventurava pela vizinhança, descobrindo novidades. Havia
uma ponte nas proximidades, e os meninos iam lá para pegar rã.
Tofinho deu com uma cobra-d’água e ficou em pânico, histérico. Os
meninos estranharam, mas ninguém se atrevia a zombar dele. Tinha
faniquitos, mas era bom de braço. Todo mundo já desconfiava que
ele era meio viadinho, mas ninguém falava nada. Pelo menos, na sua
frente.

As figuras que grifamos indicam os percursos figurativos de
masculinadade, atividade e força. E mesmo quando não se busca
definir Rogéria, a masculinidade transborda: a torcida da seleção
brasileira a conhece apenas como Rogéria. Na figura “torcida”, todo
um coletivo marcado fortemente pelo traço da masculinidade, que
reverbera ainda outra figura de masculinidade altamente brasileira,
o “futebol”. A figura “futebol” não está manifestada no texto, mas
se constrói em franca posição ao “gosto por bonecas” negado por
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Astolfo. Não se pode ignorar, nessa leitura, que são duas práticas
infantis e lúdicas opostas, que constroem, na cultura brasileira,
os percursos figurativos de masculinidade e feminilidade. Astolfo
(Rogéria) ainda que não assuma um gosto pelo futebol, nega o seu
gosto pelas bonecas, confirmando mais uma vez a ambiguidade e a
ambivalência de sua identidade.
A ambiguidade e a ambivalência podem ser vistas também em
texto da página do GuiaGay de SP, onde se lê:
Eu tenho o melhor de dois mundos (risos) e ainda vou mais rápido ao
banheiro, porque o banheiro masculino não tem filas grandes como o
das mulheres. Jamais seria um transexual, porque gosto de ser Astolfo
e não cortaria o meu peru por nada. E depois não existe isso de criar
uma buceta com uma opercao – ou se nasce mulher ou não.

Há, de modo geral, no discurso da mídia sobre as pessoas
trans, uma insistência na dimensão corpórea e a delimitação
das “partes” que compõem esse corpo e que então autorizam
ou não tratar alguém como homem ou mulher. É o exercício
de um discurso que metonimiza os sujeitos, roubando deles sua
identidade, reduzindo-os a uma dimensão sexual ou, ainda mais, à
dimensão de um orgão sexual.
No caso de Rogéria, quando isso acontece, assume-se rápida
e francamente o “detalhe”. A figura do pênis é, desse modo,
recorrente na construção de sua identidade, o que a torna, com o
perdão da expressão, uma “mulher de colhões”.
Na revista Claudia (2016, grifo nosso), em entrevista, essa
imagem de homem macho, ativo (na intimidade, no sexo), forte
e violento (na vida social, nos espaços abertos e de convivência)
coexiste com a dimensão feminina:
Cirurgia pra quê?
Quem quiser operar, que se opere! Não me meto na vida de ninguém.
Conheço transexuais que trocaram de sexo e são felicíssimas. Apoio.
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Mas é preciso ficar atenta: a travesti que faz cirurgia para construir
uma vagina jamais será mulher. Eu quero paz e o direito de ser Astolfo
Barroso Pinto Rogéria. Decidi cedo que não me mutilaria de jeito
nenhum. Quiseram me operar, uma vez. No palco podia ficar melhor,
não precisava amarrar para trás. Eu logo gritei: “Não, meu filho, deixa
o meu peru em paz, por favor”. Sou muito feliz em olhar meu pipi
e ver que ele não ficou amarelo. Sou uma mulher diferente, atriz 24
horas por dia, me visto assim, gosto de pérolas, perfumes, faço o tipo
lady. No fundo, nunca quis ser mulher. Tenho uma vantagem: no
sexo, faço todas as coisas, principalmente o que as mulheres não
podem. E na rua, se vejo um fraco apanhando, posso entrar para dar
umas porradas no agressor.

Enfim, como pode ser a travesti da família brasileira? Em
uma análise mais fina poderíamos ver que os valores familiares e
brasileiros, calcados numa cultura machista e patriarcal, tendem a
aceitar melhor todos os discursos de confirmação da masculinidade
em detrimentdo da feminilidade: Rogéria só pode ser mulher
porque é muito homem. Rogéria é construída no discurso como
personagem complexa que, embora feminina, guarda a essência (a
figura do pênis como basilar dessa sua dimensão) do masculino,
valorizando euforicamente a masculinidade por meio de temas
machistas por excelência, que a revestem de virilidade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Para concluir nossas reflexões, retomamos aqui uma passagem
de Sobre o sentido, justamente do ensaio que dá título à obra, em
que Greimas deixa “escapar” (ou ao menos entrever) as vicissitudes
de uma teoria preocupada, ao mesmo tempo, com a significação,
com a metalinguagem e com a cientificidade. Diz Greimas:
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Sobre uma semiótica científica ainda inexistente se constrói [...] um
discurso metassemiótico que a postula implícita e imperiosamente,
e que aparece como uma nova variante daquela escritura “terrorista”
já identificada e desmistificadas por Roland Barthes. Tal atividade
provavelmente reflete um momento histórico do desenvolvimento
das superestruturas, exatamente como as iniciativas anteriores de
denúncia ou de desmistificação do sentido: todas três constituem
variações paradigmáticas sobre o sentido [...] Porém a escritura
semiótica não é apenas esta nobre manifestação da história concebida
como metamorfose das formas. Sendo uma práxis histórica, ela
tem que manipular conteúdos axiológicos e ideológicos, ela chega
a se considerar transformadora desses conteúdos, considerando sua
transformação como o sentido último do seu fazer (GREIMAS, 1975,
p. 15, grifo nosso).

Não se pode deixar de notar aqui as menções à superestrutura,
a Barthes6 e à presença da expressão “metamorfose das formas”.
Quanto a esta última, por mais que Greimas não indique a sua
origem, o que fazia habitualmente, poderíamos encontrá-la no
pensamento de Johan Huizinga, que buscava a construção de
uma teoria (a morfologia histórica) que desse conta das “variadas
formas e funções da cultura [que] se condensam em figuras
culturais, motivos, temas, símbolos, ideais, estilos, sentimentos”
(HUIZINGA apud DAMAS, 2017, p. 203).
Ora, a própria semiótica se esforçou e vem se esforçando, seja
no Brasil, seja na França, para dar conta das variadas “formas e
funções da cultura”, esforço que se traduz em pelo menos uma
certa quantidade de denominações que a própria teoria assumiu, a
depender do seu objeto de predileção: semiótica literária, semiótica
das paixões, semiótica plástica, semiótica da canção, semiótica das
práticas, etc.
6. Diz Barthes, em Crítica e verdade (2007, p. 146, grifo nosso): “cada vez que os homens
falam do mundo, entram no cerne da relação de exclusão, mesmo quando falam para
denunciá-la: a metalinguagem é sempre terrorista. Essa é uma dialética infinita, que
só poderia parecer sofisticada aos espíritos munidos de uma razão substancial como
uma natureza ou um direito; os outros a viverão dramaticamente, ou generosamente, ou
estoicamente; de qualquer maneira, eles conhecem bem essa vertigem do discurso”.
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Os objetos descritos ou construídos no interior da teoria
semiótica, como o afirma Herman Parret (1989, p. 13, tradução
nossa), ainda que sejam “privados de vida concreta (real)” parecem
justamente tratar “da vida concreta: eles ajudam a compreender
a vida concreta e real, a explicá-la, ou quem sabe até mesmo
descrevê-la”.
Certamente, a semiótica tem se preocupado “com a
verdadeira vida (cotidiana), com verdadeiros seres e situações, com
mundos naturais e culturais” (PARRET, 1989, p. 13, tradução
nossa, grifo nosso). Na forma de uma teoria do texto, de uma
teoria do discurso, de uma teoria das práticas, a semiótica, no
seu esforço metodológico e metalinguístico, evitou assumir que
tratava das dimensões sociais, ideológicas e culturais que revestem
ou sustentam a produção do sentido. No entanto, os mundos
culturais, as formas de vida, estiverem sempre ao seu alcance e no
seu campo de visão.
Se a semiótica não se ocupou, já de início, dessas questões,
assumindo sua vocação de semiótica das culturas, é porque se
deu a missão primeira de compreender o devir das formas, para,
mais à frente, munida dos instrumentos proporcionais ao desafio,
reencontrar a cultura, na perspectiva da compreensão e até mesmo
da “transformação”, como afirmava o primeiro Greimas (1975,
p. 15). Uma semiótica, chamada muitas vezes de narrativa, que
definiu e consagrou o “estado” haveria mesmo de se alçar ainda
ao “fazer”.
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AS FACES DA CRISE, SEUS ATORES
E SUAS PAIXÕES
Alexandre Marcelo Bueno (UNIFRAN)

INTRODUÇÃO
Desde ao menos 2013, o Brasil tem passado por uma série
de crises, cujo centro produtor está, ao nosso ver, no campo
político. No entanto, a crise se reflete em outros aspectos da vida
social, como o desemprego, o advento dos discursos de ódio, a
recessão econômica, a falta de verbas para áreas vitais, como
educação e saúde, sensação de insegurança nos grandes centros
urbanos, reformas estruturais que atingem principalmente aqueles
que são, historicamente, mais desfavorecidos, entre outras tantas
características que poderíamos elencar. Desse modo, podemos
falar também em crises no âmbito social, cultural e moral.
Dessa feita, iremos nos concentrar na crise que antecede e
precede o impeachment de Dilma Rousseff. Nossa hipótese é a de
que as duas fases da crise não possuem as mesmas características.
Em nosso entendimento, uma primeira crise foi instalada, ou
pelo menos acentuada, para agregar forças políticas e sociais mais
conservadoras com o intuito de destituir o governo federal em
seu segundo mandato. Após o golpe e a instauração de um novo
governo, uma outra crise foi produzida por meio das reformas
constitucionais, atingindo outros atores que compõem a sociedade
e sem resolver os elementos da crise anterior.
Independentemente das particularidades de cada crise,
uma das decorrências de toda e qualquer crise é a geração de
estados passionais, em geral negativos. Assim, há um mal-estar
generalizado, muitas vezes difuso e mal denominado, decorrente
da crise que antecede o golpe que destituiu Dilma Rousseff e da
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crise derivada das decisões do atual governo. Uma consequência
desse estado de coisas é a já bastante discutida proliferação de
discursos de ódio, que estão expostos à luz do dia sem qualquer tipo
de constrangimento ou mesmo punição. Assim, uma crise atinge
diversos segmentos de uma sociedade que, em um movimento
contrário, procura interpretá-la e reagir contra ela e contra seus
supostos produtores.
Ademais, não podemos nos esquecer de que uma crise também
gera dividendos para outros atores sociais. Uma rápida olhada nas
manchetes nos permite separar aqueles que perdem e sofrem com
a crise e outros tantos que ganham com sua existência e com seu
incremento. Um bom exercício seria comparar o crescimento
contínuo do lucro dos bancos com o número de desempregados,
que continua a aumentar nos dias atuais, para distinguirmos quem
ganha e quem perde com a atual situação econômica do país.
Antes mesmo de examinarmos as etapas da crise política
brasileira contemporânea, precisamos delimitar nosso
entendimento sobre essa noção. Como qualquer objeto de estudo,
a ideia de crise é multifacetada. Logo, é preciso adotar um ponto
de vista para restringir a abordagem a uma ou a algumas de suas
especificidades, em uma dentre tantas lições que Saussure nos
legou.
A partir desse recorte da noção, e da sensação, de crise, o
caminho da discussão que este texto deseja percorrer – um misto de
análise e de ensaio – se limita a identificar os elementos invariantes
que definem nossa percepção de crise, sobretudo sua organização
narrativa-passional, tratar da ação de alguns dos atores sociais
responsáveis pela desestabilização – traço intrínseco à crise – e, por
fim, diferenciar algumas paixões da direita e da esquerda políticas
– caso ainda seja viável manter essa distinção no campo político
brasileiro. Mais do que encontrarmos respostas ou explicações,
este texto se considera apenas um ponto de partida para um estudo
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mais amplo a ser desenvolvido sobre o tema da crise e suas diversas
manifestações. Para identificarmos os caminhos iniciais para uma
explicação desse fenômeno recente na sociedade brasileira, e que
atinge a todos, este trabalho se respalda no arcabouço teórico da
semiótica de linha francesa, criada por Algirdas Julien Greimas e
desenvolvida por diversos colaboradores, assim como pelo olhar
de outros intérpretes da atual situação política do país.

1. ESBOÇO PARA UMA GRAMÁTICA DA CRISE
Para delimitarmos a noção de crise com a qual vamos trabalhar,
realizamos um procedimento bastante conhecido na semiótica:
tomar algumas definições do léxico em questão no Dicionário.
Assim, podemos levantar seus traços mais gerais para esboçar uma
espécie de gramática da crise. O Dicionário Houaiss (2009) define
“crise”1 da seguinte maneira:
a) estado de incerteza, vacilação ou declínio (Ex.: crise de fé)
b) episódio desgastante, complicado; situação de tensão, disputa,
conflito
Ex.: na crise albanesa, caiu o governo maoísta
c) situação de falta, escassez, carência
Ex.: crise de matéria-prima / crise do abastecimento
d) grave desequilíbrio conjuntural entre a produção e o consumo,
acarretando aviltamento dos preços e/ou da moeda, onda de
falências, desemprego etc.
e) fase de transição entre um surto de prosperidade
e outro de depressão, ou vice-versa.

Inicialmente, os sememas que mais chamam a atenção são:
incerteza, desgaste, tensão, disputa, conflito, falta, carência,
desequilíbrio, prosperidade e depressão. Já temos, assim, em nosso
1. Deixamos de lado a isotopia médica, aquela que se refere à “crise” como o ápice do
estado enfermo de um paciente.
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horizonte, alguns elementos para propor uma gramática mínima,
e ainda bastante superficial e falha, do que podemos entender ser
uma crise qualquer.
Podemos, assim, vislumbrar uma primeira organização da
noção de crise. Ela se constitui como uma transformação entre
dois estados (da prosperidade à depressão ou vice-versa). Essa
transformação é decorrente de uma polêmica cuja disputa gera
um estado de incerteza (não-saber-ser/não-crer-ser) que pode se
estender em demasia e, assim, levar a um efeito quase permanente
de desequilíbrio que acentua uma situação de falta ou de carência
para um dos lados ou para ambos os lados nessa disputa.
Contudo, há elementos da crise que não são abordados pela
definição do dicionário. Por isso, podemos ainda falar que uma
crise surge por meio da contrariedade de certas expectativas, ou
seja, decorrente da quebra de um contrato fiduciário – ou de seu
não cumprimento – que gera determinados estados passionais que
podem levar a paixões malevolentes. A quebra das expectativas
se deve, em parte, aos simulacros que construímos do outro, ou
ainda à constituição de estereótipos, que podem ser usados na
atribuição de culpas diversas nos discursos ordinários do campo
político, seja para aplacar certas frustrações ou ressentimentos seja
para justificar a manifestação da ofensa ou do ódio.
Em seu estudo sobre a cólera, ainda o melhor ponto de
partida para entendermos as paixões malevolentes, Greimas (2014)
estabeleceu uma sintaxe mínima constituída por três etapas: a
frustração, o descontentamento e a agressividade. Explicá-la-emos
resumidamente, pois ela será bastante útil para a elaboração de
nosso “modelo” explicativo.
A primeira etapa, a frustração, pressupõe um estado anterior
de satisfação, pela expectativa de cumprimento do contrato
fiduciário por parte do sujeito que permanece na espera de que
a sanção positiva ainda venha ao seu encontro. E essa espera é
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fundamental para a construção da frustração, pois ela é tensa e se
torna cada vez mais tensa na medida em que o sujeito vai tomando
consciência de sua situação: esse é o momento em que o saber – a
dimensão cognitiva do sujeito – se torna responsável pela ruptura
do estado passional de satisfação que desencadeia a frustração e,
consequentemente, um outro fluxo passional que leva à segunda
etapa da cólera. Em outras palavras, a frustração é o momento em
que o sujeito percebe que a contraparte do contrato fiduciário não
será cumprida, ou seja, que houve uma quebra de contrato à sua
revelia e, por isso, se converte em um acontecimento inesperado
por parte do sujeito não sancionado (GREIMAS, 2014, pp. 235241).
A segunda etapa é o descontentamento, que comporta uma
insatisfação e uma decepção em decorrência, respectivamente, de
uma falta objetal, ou seja, da ausência do objeto (ou sua perda)
e de uma falta fiduciária (falta de confiança em si e no outro).
Essa etapa se caracteriza pelo que Greimas chama de ofensa, que
é ao mesmo tempo se sentir ofendido e se fazer de ofendido, uma
vez que é preciso assumir-se como um sujeito do sofrimento e
expor publicamente a paixão da ofensa (GREIMAS, 2014, pp.
242-247).
Por fim, a terceira etapa, a da agressividade, se refere a um
fazer malevolente, em que o sujeito contrariado institui um novo
programa narrativo que pode se desdobrar em um programa
narrativo de revolta, dirigido contra o destinador-julgador, ou um
programa narrativo de vingança, voltado contra um antissujeito.
No limite, esse sujeito busca, pelo seu fazer malevolente, restituir
o equilíbrio passional entre os prazeres e os desprazeres entre os
sujeitos por meio de um esquema que aproxima o sujeito colérico
do sujeito sádico: sofrer → fazer sofrer → sentir prazer. Então,
a vingança ou a revolta servem para devolver, pela perspectiva
do sujeito ofendido, o equilíbrio perdido entre as organizações
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passionais em jogo na relação dos simulacros entre os sujeitos.
O simulacro que o sujeito constrói de si mesmo e do outro tem
um papel fundamental nesse jogo de expectativas e quebras de
expectativas. Veremos, na próxima seção, como esse esquema pode
ser aplicado ao contexto político brasileiro recente (GREIMAS,
2014, pp. 247-252).
Pelo exposto, podemos observar que uma crise tem elementos
de contato com o esquema da cólera de Greimas. Na crise, a
frustração é marcada por uma falta ou carência produzida por um
destinador-julgador. Ela estabelece a sensação de instabilidade
que leva à percepção da quebra de contrato que promove um
desequilíbrio e a instauração de uma incerteza em relação a si e ao
outro, em uma tensão crescente que pode ou não levar, por fim, a
uma disputa ou a um conflito que visa a restabelecer o equilíbrio
passional.
Uma diferença entre a cólera e a crise está na amplitude de um
fenômeno e outro. Assim, a cólera se refere a um sujeito, enquanto
a crise possui uma perspectiva mais coletiva, apesar de não ignorar
a representatividade de algumas figuras políticas que, em sua
individualidade, orientam parcela da sociedade na formação de
determinadas opiniões e de certos estados passionais, como em
reflexões já empreendidas por Gabriel Tarde (2005) e Sigmund
Freud (2016). Além disso, pelo seu caráter coletivo, a crise é muito
mais devastadora para uma parcela da população do que no caso
da cólera, cuja ação reparadora é realizada para se estabelecer um
reequilíbrio da contenda entre apenas dois sujeitos. De qualquer
forma, esses dois fenômenos estão imbricados, sendo a cólera
englobada pela noção de crise enquanto, ao mesmo tempo, de
certa forma, igualmente a sustenta.
Gostaríamos, então, de tratar rapidamente da crise política
que estamos vivendo nos dias atuais, a partir do esquema acima
proposto, recuperando um pouco o percurso que antecedeu o
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estado atual das coisas, de maneira bastante superficial, como um
sobrevoo sobre esse fenômeno histórico-político.

2. RELAÇÕES ENTRE CRISE, GOLPE E OS ATORES
POLÍTICOS
O golpe que depôs Dilma Rousseff em 2016 foi o ponto
culminante de um processo que começou em 2013, com
as manifestações de junho. Nesse ínterim, houve diversos
acontecimentos que levaram à deposição da presidenta
democraticamente eleita. Por exemplo, pelo ponto de vista
formal e institucional, o processo que conduziu ao impeachment
começou em dezembro de 2015, com a autorização do então
presidente da Câmara dos Deputados, que deu início aos trâmites
formais do processo do impeachment da presidenta Dilma
Rousseff. Antes disso, as manifestações ocorridas contra ela, na
Copa das Confederações, em 2013, na Copa do Mundo realizada
no Brasil em 2014 e as manifestações de 2015, em seu conjunto,
concretizaram nas ruas a insatisfação contra sua figura e o governo
do qual era líder e representante. Assim, a sensação de instabilidade
e de insegurança decorrente de uma suposta quebra de contrato
fiduciário do governo, pelo ponto de vista dos manifestantes, leva
à realização de ações, como os protestos nas ruas, que visam a
desgastar a presidenta que deveria, desse ponto de vista, dar lugar
a outro na cadeira presidencial, em uma operação que mistura,
ainda, sanções e moralizações, muitas vezes de mau gosto, contra
a figura de Dilma.
Segundo Ab’Sáber (2015), parte da explicação para o golpe
se deve a algumas contrariedades de expectativas promovidas pelo
governo Dilma: juros mais baixos, seguida rapidamente pelos
bancos públicos para forçar o mesmo movimento nos bancos
privados, o que aparentemente fez diminuir os imensos lucros
dessas instituições; falta de reajuste salarial a juízes; diminuição
- 93 -

AS CRISES NA/DA CONTEMPORANEIDADE: ANÁLISES DISCURSIVAS
das verbas publicitárias aos grandes meios de comunicação com
uma reorganização dos critérios de distribuição das verbas da
Secretaria de Comunicação, entre outras quebras de contrato com
uma elite econômica historicamente acostumada a essas regalias
proporcionadas pelo Estado e que passaram desapercebidas pelo
público em geral. É justamente a insatisfação dessa parcela da
sociedade que vai, por meio da produção de discursos contrários
ao governo, conduzir outros segmentos da sociedade às ruas,
concentrando a insatisfação difusa contra somente uma instância
do poder público. Além disso, o aumento do desemprego e a
economia estagnada contribuíram para acentuar a insatisfação de
parte da população que apoiou, consciente ou inconscientemente,
a deposição da presidenta na esperança de que a sua condição
melhorasse.
Apesar de não se encaixar completamente no conceito de
acontecimento de Zilberberg, a noção de golpe possui também
um traço de imediaticidade, ou seja, sua duração é pequena, mas
seus efeitos continuam a ser sentidos. Nesse caso, o golpe político,
cujo tema é desenvolvido nos discursos da esquerda, está mais
próximo de um acontecimento semiótico, tal como proposto
por Harkot-de-La-Taille (2016). Desse modo, trata-se de um
processo que culmina em um acontecimento planejado. Como
consequência desse modo acontecimental, há uma contrapartida
que é tematizada como resistência daqueles que se opunham
à destituição da presidenta democraticamente eleita, aspecto
acentuado pela polarização política entre esquerda e direita, entre
movimentos sociais e anti-petistas.
Além disso, o período que antecedeu o afastamento
provisório e, em seguida, definitivo, de Dilma Rousseff, tem
uma característica muito explorada pela semiótica: a espera do
inesperado (GREIMAS, 2002, p. 89), ao menos do ponto de vista
dos que apoiaram o governo destituído e daqueles que, mesmo
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contrários, entendiam que as regras democráticas deveriam ser
respeitadas. Logo, ao contrário da crise, o golpe se configura como
um acontecimento, como dissemos. Não é à toa que o discurso
dos aliados da presidenta se configura pela lógica da concessão
(ZILBERBERG, 2011, pp. 242-245) para tentar, imediatamente,
compreender o que se passou: “Embora não haja nenhuma prova
contra Dilma, ela foi cassada”.
Do ponto de vista da sociedade organizada, o deslocamento
que parte do Movimento Passe Livre (MPL) e chega à manifestação
de pautas conservadoras, com a ascensão do Movimento Brasil
Livre (MBL) é resultado da repetição de discursos veiculados pelos
meios de comunicação, que conseguiram dirigir e manipular uma
insatisfação difusa contra um determinado ator político-discursivo:
o PT e todos os seus destaques políticos. Nesse momento, já
víamos algumas expressões mais evidentes de intolerância, como
os bonecos de Lula e Dilma pendurados em uma ponte, como se
estivessem enforcados (Fig. 1) (MAGALHÃES, 2016).

Figura 1 – Bonecos de Lula e Dilma enforcados em um viaduto
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Foto: Fabiano Maia/Jornal de Jundiaí Regional

O espaço público foi, assim, tomado por reivindicações
difusas, polifônicas, muitas vezes divergentes, com atores
igualmente diversificados. A exigência inicial pelo direito ao
transporte público e gratuito se perdeu e perdeu espaço para
outras pautas, que tematizaram descontentamentos diversos, já
como um equivalente à etapa da cólera vista na seção anterior.
Algumas insatisfações eram bastante razoáveis, como a questão da
corrupção, enquanto outras eram muito estranhas, estapafúrdias,
como defender a volta da liberdade de expressão, proferida por
pessoas que diziam estar sendo oprimidas pelo regime “comunista”
inexplicavelmente instaurado pelo partido que estava no poder
(Fig. 2) (TURIONI, 2013).

Figura 2 – Manifestantes em Araraquara pedem direito à liberdade de expressão
Foto: Felipe Turioni/G1

Ainda como uma consequência da acentuação da instabilidade
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produzida pelas manifestações de 2013, o questionamento do
resultado das eleições de 2014 foi também fruto de uma frustração,
nesse caso, do candidato perdedor e de seu eleitorado, que se
consideraram roubados e colocaram em suspeição o processo
eleitoral daquele ano, como podemos observar nessa manchete:
“PSDB pede a TSE cassação de Dilma e posse de Aécio como
presidente” (PASSARINHO, 2014). Dessa forma, a crise, que
foi evidenciada no ano anterior, permaneceu e se prolongou a
ponto de se criar as condições para a organização do processo que
culminou no afastamento definitivo de Dilma Rousseff.
Quando ocorre a saída de Dilma, o que vemos é a
concretização do esquema da vingança proposto por Greimas.
Nessa etapa, Greimas distingue dois movimentos: o primeiro,
o de um “ressarcimento moral do ofendido mediante a punição
do ofensor” (2014, p. 249); o outro, “punição do ofensor, que
ressarce moralmente o ofendido” (idem). Em nosso entendimento,
o caso de Dilma se enquadra na segunda opção. Primeiro se pune
e depois se tem uma espécie de catarse moral coletiva em que os
supostamente ofendidos – supostamente porque estamos no plano
do simulacro – se satisfazem e dão como finalizado o processo
de reequilíbrio das paixões. Basta observar como a maioria dos
deputados e senadores votaram: de modo eufórico, passional e
sem qualquer tipo de preocupação em sustentar racionalmente
sua opção pela destituição da presidenta democraticamente eleita.
Assim, uma parte do ódio concentrado na figura de Dilma se
arrefece e, do ponto de vista dos golpistas, faz-se justiça.
Prova desse sentimento de reequilíbrio por parte dos
descontentes com o governo petista ocorreu nas tão conhecidas
comemorações nas ruas. Assim, o que era para ser uma espécie de
justiça, tornou-se um justiçamento, quase um linchamento, e, mais
do que isso, uma vingança perpetrada entre os diferentes poderes
da República, como a Justiça, o Parlamento e parte do Executivo,
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com o apoio de parte da sociedade e, principalmente, dos meios
de comunicação e da elite agropecuária, industrial e financista, que
acentuaram diversos aspectos da crise em andamento para acelerála.
Em suma, realizou-se o que Greimas afirmava a respeito
da etapa final da cólera do ponto de vista dos vencedores dessa
contenda: sofrer (de modo simulado ou não), fazer sofrer (o outro,
o partido no poder naquele momento) e, por fim, sentir prazer
(com os buzinaços, cantando o hino nacional, com comemorações
na Câmara e, depois, no Senado), tudo isso ao modo de uma final
de Copa do Mundo, quando, na realidade, estavam reorientando
os rumos políticos, econômicos e morais do país.
Após consumado o golpe, há um período de reorganização
das narrativas e das paixões que permeiam uma sociedade, indo na
esteira do que afirma Zilberberg (2011, p. 132): antes do golpe,
uma interrupção do andamento ordinário das coisas (na vida
política, social, econômica) com a exacerbação das insatisfações e,
logo depois do golpe, uma nova crise que afeta a parte derrotada
(e parte do lado considerado “vencedor”) no conflito em torno
do poder, com a instituição de um novo regime de valores que se
reflete em novas práticas políticas, posturas e comportamentos,
novas ações e grades de leitura que levam a uma outra forma de
sanção e moralização. Nesse caso, observamos como as inúmeras
denúncias de corrupção do novo governo não provocam mais a
indignação da sociedade, que se recolheu, aparentemente satisfeita,
à sua rotina. Desse modo, parece não mais haver motivos para
novas manifestações, uma vez que aqueles que levaram parte
considerável da sociedade às ruas, por meio de esquemas sutis e
sofisticados de manipulação, não parecem mais ter motivos para
continuar essa ação, ainda mais porque o novo governo instituiu
velhas práticas políticas na relação obscura entre o Estado e a elite
do país.
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Com a reorganização das narrativas, novas polêmicas surgem e
um clima, já velho, de instabilidade e desequilíbrio prossegue, mas
com outros temas e figuras. Em outras palavras, a crise política,
econômica e moral, ventilada aos sete ventos pelos meios de
comunicação, com todos os seus elementos, inflação, desemprego,
corrupção, vantagens indevidas etc., serviu para se criar e acentuar
o sentimento de frustração naqueles que eram o lado perdedor das
eleições.
Quem passa a se mostrar indignado, frustrado e ressentido
é o novo lado perdedor da disputa política. Contudo, esse lado
não consegue demonstrar, inexplicavelmente, a mesma força
para mobilizar a sociedade para ir às ruas exigir a concretização
das melhorias que tanto desejava. Desse modo, o que observamos
atualmente é a retirada de direitos históricos fundamentais, como
a reforma trabalhista, a ascensão de conservadores, no âmbito do
comportamento, e liberais no campo da política econômica, que
se colocam contra políticas sociais, como o bolsa família, e contra
instituições públicas, como as universidades federais. Com o novo
governo, o processo de espoliação de valores, que tinham sido
construídos nos anos do governo petista, continua em sua toada,
sem que haja efetivamente uma reação e uma resistência por parte
da sociedade que está vendo direitos históricos serem extintos.
3. AS PAIXÕES DA CRISE: DO SIMULACRO AO ESTEREÓTIPO

Como observamos na construção da cólera em Greimas, a
instabilidade e a incerteza são dois traços característicos das paixões,
apesar de não serem os únicos. De qualquer forma, é nesses dois
momentos de crise intercalados pelo golpe, o antes e o depois, que
passamos a considerar algumas configurações passionais na política,
e o modo como elas se espalharam pela sociedade, instaurando
uma oposição intransigente entre os dois blocos políticos, a direita
e a esquerda, com suas nuances, variações e inversões.
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Se tomarmos a sociedade como composta por dois polos
opostos cujo intervalo comporta uma gama bastante grande de
graus de diferenças, teremos valores do mais individual ao mais
coletivo, paixões do mais ressentido ao mais generoso e, sobretudo,
reações passionais divergentes conforme somos atingidos por
diferentes micro-acontecimentos políticos no meio dessa crise
toda: desde o primeiro encontro de Lula com Moro até o recente
caso de escândalo político envolvendo o governo golpista, por
exemplo. Desse modo, duas instâncias passionais parecem ser
mais pertinentes para entendermos as paixões políticas: de um
lado, a disposição, enquanto uma organização modal alterada
pela aspectualização que resulta em um estilo semiótico passional;
de outro, a moralização, como uma forma passional de sanção
que moraliza determinados comportamentos (GREIMAS;
FONTANILLE, 1993).
Como já dito, as paixões são da ordem do simulacro. No
caso, esses simulacros podem se transformar em estereótipos por
meio da interpretação que os enunciatários realizam nos discursos
construídos pelos meios de comunicação. Ao mesmo tempo, a
reiteração de apenas uma faceta de um determinado fenômeno
ou sujeito, assim como a sua transmissão constante, leva à
interpretação de que essa é a única maneira possível de compreender
tal fenômeno, fechando o caminho para outras possibilidades de
sentido. Para se chegar a esse ponto de obsessão contra algumas
figuras políticas, foram necessárias uma infinidade de reportagens
que veicularam as significações negativas, quase que diariamente,
nos meios de comunicação, acobertando os demais partidos e
os demais atores do campo político em uma operação em que a
repetição e a sutileza das acusações cristalizaram temas passionais
e suas moralizações. Desse modo, um sentido cristalizado foi
repetido ad nauseam por um segmento da sociedade até se tornar
uma significação naturalizada, como se fosse um fato em si, sem
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necessidade de comprovação ou de uma reflexão mais detida. É
como se o fato se evidenciasse e se auto-explicasse para os leitores
mais incautos. Assim, o simulacro e o estereótipo mobilizam
paixões individuais e coletivas que repercutem no entendimento
e na relação da sociedade com o campo da política. Lula, por
exemplo, vira então o maior ladrão da história do país e o PT,
o partido mais corrupto, logo ambos devem ser excluídos ou
eliminados da vida social do país.
Desse modo, paixões de ódio, anteriormente abafadas, foram
vistas nas ruas e enunciadas sem qualquer tipo de pudor e, em
alguma medida, valorizadas por parte da sociedade com o aval (ou,
pelo menos, a indiferença) dos meios de comunicação, responsáveis
também pela difusão dessas significações. Nesse ponto, entramos
no campo da intolerância na política, que mobiliza uma forma
específica de ódio, que faz com que as discussões políticas se
limitem, muitas vezes, a desqualificações da fala do outro, ausências
de diálogo, divisões entre grupos (o “nós” contra o “eles”) e, por
fim, as agressões injustificadas contra personalidades ou cidadãos
comuns que estavam exercendo seu direito à expressão e à opinião
política. Segundo Barros (2015, p. 63), o discurso intolerante tem
por característica atribuir ao outro a sua incapacidade de cumprir
um contrato fiduciário de base social e normativo, o que demonstra
que a quebra do contrato ou seu não cumprimento está na base
daquilo que Greimas postulava em relação à cólera.
Mas há ainda outra característica a ser levada em consideração
quando tratamos das paixões malevolentes. Em um trabalho
anterior (BUENO, 2015), propusemos conceber a intolerância
como uma paixão malevolente gradativa, que vai da mais átona até
uma intolerância extrema. Com isso, há diferentes consequências
dessas intolerâncias em relação a outros sujeitos: aquela que conduz
a uma segregação, outra que leva a uma exclusão e, por fim, uma
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que proclama, e até mesmo realiza, a eliminação do outro. Essas
operações dependem, em parte, do simulacro da alteridade, mas
sobretudo da relação que o sujeito intolerante mantém com seus
valores de unidade ou de absoluto. Desse modo, quanto mais ele
acredita na verdade de seus valores, mais intolerante ele será em
relação ao diferente e ao adverso. É basicamente essa configuração
que encontramos nos discursos da direita mais raivosa, cujo
principal ator é, atualmente, o deputado ex-militar que se encontra
em uma boa posição nas pesquisas de sondagem de voto para a
campanha presidencial de 2018.
Os valores também orientam sujeitos e coletividades na
construção dessa ou daquela paixão. Em um estudo voltado às
opiniões políticas enunciadas em uma rede social, Prado e Prates
(2017) mostraram como a chamada direita está ligada aos valores
de absoluto, enquanto os movimentos sociais articulados no
campo da esquerda estão mais voltados para o cultivo dos valores
de universo ou da diversidade. Uma das consequências dessa
articulação de valores nos dois polos políticos mais extremos
é que a direita, pelos seus valores fundantes e identitários, teria
uma tendência a naturalizar as operações de triagem, nas quais
os discursos reforçam a ideia de exclusão do que lhe é diferente e
distinto. Do lado da esquerda, os valores da diversidade voltam-se
à operação da mistura, em que diferentes classes e origens sociais
se imbricam em torno dos novos movimentos que se articularam a
partir da deposição de Dilma Rousseff. Assim, mais do que abrir-se
a um diálogo sério, a direita continuaria a se fechar em seu discurso
contra o outro, enquanto a esquerda buscaria novas estratégias de
reagrupamento do campo político, com a rearticulação dos atores
políticos de maior destaque. Assim, as paixões se constituem
a partir de valores de absoluto (Zilberberg, 2014), em que um
crer é intensificado, e faz com que esses sujeitos apaixonados se
fechem totalmente a outras possibilidades de sentido. Com essa
disposição (ou falta de), surgem paixões vinculadas à violência
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política e social, cuja organização modal pode ser assim entendida:
crer-ser (que estabelece o vínculo com os valores de absoluto) e um
querer-fazer incoativo, que leva a uma ideia de exclusão ou mesmo
de eliminação do outro, como é possível observar em enunciados
como “vagabundos devem apanhar”, “bandido bom é bandido
morto”, entre outros. Além disso, esse tipo de comportamento
passional é, ao menos em parte, moralmente aceito como uma
postura razoável em determinadas situações, como a de se opor ao
governo deposto, também chamado de “comunista”.
Do lado dos derrotados nessa disputa, desde 2016 pelo
menos, também temos algumas paixões, como a insatisfação, o
ressentimento e a revolta contra o que houve, em uma repetição
do esquema da cólera sem, contudo, chegar-se às vias de fato. Além
disso, o medo de se perder direitos fundamentais e, em parte da
sociedade, principalmente sua parcela organizada, uma resistência
e uma certa solidariedade em torno da presidenta destituída. Mas
essas paixões não foram ainda suficientes para reequilibrar o estado
de alma no país. Essa é talvez uma diferença entre a esquerda e
a direita: esta perdeu o pudor de manifestar o seu ódio, que se
tornou aceitável, por parte da sociedade, como se nota nos atos de
fechar exposições, autorizar o tratamento da homossexualidade,
retornar com a proposta de redução da maioridade penal.
Nessa profusão de estereótipos, temos a criação de um inimigo
para ambos os lados que serve, entre outras coisas, para culpar o
outro pela situação do país e principalmente pela própria situação.
Então, temos o comunista, o petralha, o vagabundo, o sindicalista,
o mortadela entre outras figuras que representariam aqueles que são
cegos por causa da ideologia e pelo apego irrefletido aos comandos
do partido. Do lado do grupo de direita, temos o coxinha, o
batedor de panela, aquele que usa camisa da seleção brasileira e
tira foto com a polícia. Em suma, o ignorante político. Ainda do
lado dos conservadores, temos também outros simulacros, que
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podem ser resumidos na imagem do empresário bem sucedido,
que provoca uma espécie de fetiche na classe média, junto com a
figura da autoridade e, sobretudo, do autoritarismo, cujo princípio
é o de ser uma espécie de salvador da pátria por meio da imposição
de uma ordem geral aplicada, supostamente, a todos.
Com esses simulacros, vimos dois campos políticos oponentes
surgirem e abafarem outras opções menos radicais. Desse modo,
instaurou-se uma lógica do amigo/inimigo, ou seja, de formação
de grupos oponentes em torno de interesses e práticas em comum
ao mesmo tempo em que o outro lado é considerado um inimigo,
acima de tudo, nessa relação nós/eles. Esses dois polos são os
responsáveis, em parte, pelo clima de animosidades que permanece
após a saída de Dilma Rousseff. Baseando-nos nas propostas de
Mouffe (2015), entendemos que o problema não é a oposição em
si, mas o grau de tensão que os dois polos ainda mantêm e cuja
distância representa a impossibilidade de diálogo entre os campos
opostos e oponentes para se buscar saídas viáveis para a situação
do país, sobretudo em relação àqueles que não fazem parte de
nenhum campo da sociedade organizada. Além disso, outro
problema existente nessa distância é a de possibilitar a criação de
discursos que tratam o campo político por meio do viés moral, ou
seja, como uma opção entre o que seria, supostamente, o certo e
o errado, cada lado defendendo as suas certezas e apontando os
equívocos do outro, o que impossibilita o diálogo, pela falta de
deslocamento das certezas, sobretudo morais, como se cada lado
tentasse se colocar como o bem contra o mal, ao invés de procurar
saídas pela política partidária e pela emancipação do próprio
campo político por meio da negociação e da resolução, mesmo
que momentânea, da crise.
Como afirma Zilberberg, a manutenção da intensidade por
muito tempo é insustentável. É preciso, assim, ajustar o intervalo
que separa um polo de outro, atenuar as paixões malevolentes e
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sentar-se à mesa para discutir saídas democráticas para o impasse
que atualmente existe no país ou esperar, como parece ser, o
governo ilegítimo terminar seu mandato sem qualquer tipo de
prestígio ou apoio popular ou parlamentar. Esse seria um passo
civilizatório, cujo pressuposto é o de reconhecer que o outro,
apesar das diferenças, tem o direito de divergir, mas dentro de
limites estabelecidos pela urbanidade. Entender os valores e as
paixões que estão em jogo no campo político cumpre um primeiro
objetivo: a identificação dos grupos mais intolerantes. Esse é um
primeiro passo para saber com quem se pode discutir ou não.
O próximo passo, ainda a ser dado, é o de compreender que há
diferenças que podem provocar uma reflexão produtiva sobre os
valores e as paixões que fazem um sujeito se identificar com seu
próprio grupo e se delimitar em relação a outros grupos sem, com
isso, odiá-los.

CONCLUSÃO
Este texto, reconhecemos, pelo seu caráter, tende mais a uma
abertura de ideias do que a um encerramento delas. Isso porque
a crise continua em andamento, cada vez mais acentuada a cada
nova decisão do governo ilegítimo. Entendemos que um dos
papeis da semiótica, assim como de outras teorias do discurso,
é questionar os sentidos cristalizados na sociedade, incluindo as
paixões manifestadas e moralmente aceitas, por mais absurdas que
sejam. Ademais, toda área das chamadas Humanidades deveria
colocar um pouco de dúvida em suas próprias certezas e nas
certezas alheias que são construídas a partir dos valores, das ações,
das manipulações, julgamentos e moralizações que realizamos, e
são realizadas, consciente ou inconscientemente, e aos quais nos
submetemos diariamente pelo contato com meios de comunicação,
com nossos familiares, colegas de departamento, redes sociais etc.
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Por essa razão, para encerrar, gostaríamos de recuperar o
trecho de um poderoso livro de Roland Barthes, esse grande e
ilustre amigo de Greimas, pois ele diz, de modo muito elegante, o
que desejamos encontrar na própria semiótica, a partir de alguns
ajustes conceituais:
(...) realizar, por um lado, uma crítica ideológica da linguagem da
cultura dita de massa, por outro, uma primeira desmontagem
semiológica dessa linguagem: eu acabara de ler Saussure, e ficara com a
convicção de que, tratando as ‘representações coletivas’ como sistemas
de signos, seria talvez possível sair da denúncia piedosa e revelar em
detalhe a mistificação que transforma a cultura pequeno-burguesa em
natureza universal.
(...) o que permanece, além do inimigo capital (a Norma burguesa), é a
conjunção necessária destes dois gestos: não haverá denúncia sem um
instrumento de análise fina; só haverá semiologia se esta finalmente se
assumir como semioclastia (BARTHES, 2001, p. 181).

As teorias do discurso, indiscriminadamente, devem ser
entendidas justamente como esses instrumentos para uma análise
fina, tal como exigia Barthes. Cabe a cada um de nós as usarmos
da melhor maneira possível para compreender os rumos do país e,
assim, colocarmos as cartas na mesa para que não tenhamos, em
um futuro breve, mais frustrações e descontentamentos com o que
pode acontecer conosco e com este país.
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NOS ESCOMBROS DA
IDENTIDADE DEPRESSIVA
Oriana de Nadai Fulaneti

INTRODUÇÃO
Em março de 2017, a Organização Mundial da Saúde (OMS)
divulgou um relatório sobre depressão revelando um crescimento
de quase vinte por cento no número de doentes entre 2005 e
20151. O Brasil lidera o ranking da América Latina, com 5,8% da
população atingida. Outro dado alarmante revelado pela OMS é
o fato de a segunda causa de morte de jovens brasileiros entre 15 e
29 anos ser o suicídio, perdendo apenas para mortes por acidente
ou violência2.
A depressão, embora tenha existido em outros períodos,
tornou-se a “doença do século”. A mesma pesquisa da OMS afirma
se tratar do mal mais incapacitante da atualidade. Estamos diante
de um fenômeno contemporâneo sobre o qual pesquisadores e
profissionais de diversas áreas – Psiquiatria, Psicologia, Sociologia,
Pedagogia, entre outras – têm se debruçado, buscando compreendêlo melhor. Nessa perspectiva, procuramos, pela via da semiótica
discursiva, contribuir para a construção das respostas de algumas
questões: existe uma identidade depressiva? Se sim, quais são seus
traços? Quais são as relações entre esses traços e a realidade social
atual?
1. Dados informados na reportagem “Depressão é a maior causa de incapacitação no
mundo, diz OMS”, publicada na Folha Digital em 03/03/2017. Disponível em: http://
www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2017/03/1871343-depressao-e-a-maior-causade-incapacitacao-no-mundo-diz-oms.shtml, acesso em 10/01/2018.
2. Dados informados na reportagem “Depressão é a doença mais incapacitante do mundo”,
publicada no Estadão Digital em 03/03/2017, disponível em: http://emais.estadao.com.
br/blogs/joel-renno/depressao-e-a-doenca-mais-incapacitante-do-mundo/, acesso em
10/01/2018.
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Com o objetivo de responder às perguntas anteriores, o
presente artigo analisa o discurso de blogs de jovens que se afirmam
deprimidos e fazem da ferramenta um recurso para exprimir a sua
experiência com a doença. O texto inicia-se apontando algumas
características da sociedade contemporânea que parecem relevantes
para a contextualização da realidade desses jovens. Em seguida, fazse a apresentação dos elementos teóricos da semiótica discursiva
que servirão de embasamento para a análise. Por fim, realiza-se a
análise dos blogs, buscando encontrar os traços de identidade aí
presentes e a sua relação (ou não) com a contemporaneidade.

ENTRE O SÉCULO XX E O XXI
Para dar início às reflexões em torno da relação entre depressão
e tempos atuais, faz-se necessário explicar o que estamos chamando
de “contemporaneidade”. Não se trata apenas do ano 2017 ou do
século XXI, pois há um conjunto de características que classificam
esse período como “modernidade tardia” ou “pós-modernidade”.
Vamos aqui apresentar apenas aquelas que parecem pertinentes
para o nosso objeto de pesquisa.
A primeira delas é o que Giddens (2002) chama de separação
de tempo e espaço. O sociólogo apresenta a contemporaneidade
como uma modernidade tardia, em oposição a eras pré-modernas.
Nestas, as culturas contavam com uma continuidade entre o
tempo e o espaço, os quais se conectavam pela “situacionalidade
do lugar”, um se media pelo outro. O mundo moderno, de modo
distinto, impõe um ritmo mais acelerado e o tempo torna-se
padronizado, não necessitando mais da conexão imediata com o
espaço para ser contado. Essa separação de tempo e espaço traz
condições para que as relações sociais se estabeleçam ao longo de
intervalos cada vez mais amplos, chegando a seu expoente máximo
atual, a globalização.
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Nesse sentido, o Estado-Nação corresponde à organização
social símbolo da modernidade. Basta pensarmos na África
para compreendermos que se trata de uma divisão aleatória do
território, diferente das sociedades mais tradicionais, formadas
a partir de tribos, regiões ou religiões. Dessa forma, o sujeito
moderno constitui-se em torno de sua nação. Para Hall (2006,
p.50-57), as culturas nacionais são abstrações, discursos que
constroem sentidos, influenciando na organização de nossas ações
e visões de mundo. Jeitinho brasileiro, pontualidade britânica,
comida italiana, música americana... a nacionalidade traz muitos
significados. Instituições como as leis, a escola e a mídia configuram
um modo de vida que homogeneíza diferentes pessoas.
Porém, a interconexão que surge com a ampliação das formas
de comunicação e maior facilidade de trânsito entre os países,
provoca um afrouxamento das fortes identificações com a cultura
nacional:
(...) a “globalização” se refere àqueles processos, atuantes em escala
global, que atravessam fronteiras nacionais, integrando e conectando
comunidades e organizações em novas combinações de espaçotempo, tornando o mundo, em realidade e em experiência, mais
interconectado. (HALL, 2006, p. 67).

Para Hall, e também para outros autores que discutem sobre
as características da contemporaneidade, não haverá a destruição
das identidades nacionais. Entretanto, surgem outras formas de
identificação num movimento um tanto dialético de além e aquém
nação. Para além do nacional, a rede conecta e constrói grupos
globais. Para aquém, há um fortalecimento das relações locais.
Uma segunda característica da contemporaneidade apontada
por Giddens que merece nossa atenção é a questão da “reflexividade
institucional”. Fruto do Iluminismo, a reflexividade consiste
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na busca por explicações científicas em praticamente todas as
instâncias da vida, tanto pública quanto privada. Entretanto,
a ciência torna-se cada vez mais fragmentada, surgem diversas
doutrinas, diferentes metodologias, e isso confunde e perturba o
cidadão comum. Um exemplo bastante anedótico são os efeitos de
determinado alimento para a saúde, o ovo, por exemplo, que migra
entre os polos de vilão e mocinho há décadas. Essa reflexividade está
em diferentes esferas, como as organizações sociais, a educação, a
saúde e também se estende para o “eu”. Daí a existência de diversas
propostas de psicoterapia e métodos de autoconhecimento.
Tanto a globalização quanto a organização reflexiva da
sociedade ampliam as escolhas do indivíduo na modernidade
tardia. Uma dessas escolhas refere-se ao estilo de vida. O que
comer? O que vestir? O que fazer como lazer? Como educar o
filho? Como se medicar? Há um conjunto de possibilidades que,
reunidas, delineiam os estilos de vida. Claro está que essas escolhas
estão condicionadas por fatores socioeconômicos, mas, ainda
assim, elas existem. Por exemplo, uma mãe que precisa decidir
a melhor maneira de trazer seu filho ao mundo. Na era prémoderna, ela apenas seguia as tradições que passavam de geração
a geração. Na modernidade, os caminhos foram progressivamente
se multiplicando.
Nesse processo de globalização e reflexividade institucional,
há que se considerar a importância fundamental dos meios de
comunicação, que ampliam as possibilidades de circulação da
informação, permitindo que mais pessoas possam não somente
acessar, como também produzir e veicular informações.
Acreditamos que as transformações sociais acima mencionadas
não sejam banais e possam exercer grande impacto sobre a vida
dos indivíduos, tendo em vista que estes, enquanto seres sociais,
constroem sua identidade na interação entre o mundo interior e
exterior. Falaremos um pouco mais sobre isso no próximo item.
- 112 -

AS CRISES NA/DA CONTEMPORANEIDADE: ANÁLISES DISCURSIVAS
ENTRE A IDENTIDADE E A IDENTIFICAÇÃO
No dicionário de Semiótica, o termo identidade possui quatro
acepções. A primeira definição, mais abstrata, opõe identidade
a alteridade, como o “mesmo” ao “outro”, em uma relação de
interdefinição. A segunda opõe identidade a igualdade:
Por oposição à igualdade que caracteriza os objetos que possuem
exatamente as mesmas propriedades qualitativas, a identidade serve
para designar o traço ou conjunto de traços (em semiótica: semas ou
femas) que dois ou mais objetos têm em comum. (...). Com isso,
vemos que o reconhecimento da identidade de dois objetos, ou sua
identificação, pressupõe sua alteridade (...) (GREIMAS, 2011, p. 251.
Grifo no original).

Nesse sentido, a identidade é o conjunto de semelhanças entre
o “mesmo” e o “outro”, a suspensão de suas diferenças. Partindo
para maior concretização, a terceira definição do conceito referese à permanência das características de um indivíduo ao longo da
narrativa, possibilitando que este continue o “mesmo” apesar das
diferentes circunstâncias:
(...) é ao conceito de identidade que nos referimos quando falamos
da permanência de um actante apesar das transformações de seus
modos de existência ou dos papeis actanciais que ele assume no seu
percurso narrativo, da permanência, também, de um ator discursivo
no decorrer do discurso no qual ele está inscrito (...) (grifo nosso)
(GREIMAS, 2011, p. 252).

Se continuarmos seguindo o Dicionário de Semiótica, veremos
que, para podermos considerar a existência de um ator discursivo,
é necessário haver a confluência pelo menos de um papel actancial
e de um papel temático. Dessa forma, a identidade constitui-se
da constância dos traços constitutivos do ator. Em nosso caso, o
ator é cada um dos “personagens de si” criados nos blogs. O papel
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temático privilegiado será o deprimido. O modo como o “eu” fala
desse “sujeito deprimido” vai revelar traços de sua identidade.
Ainda de acordo com Greimas, o papel actancial define-se
sintaticamente pela posição do actante (sujeito, objeto, destinador,
destinatário) e semanticamente pelo conteúdo modal. Tendo em
vista que a primeira apresenta poucas variedades, a configuração
modal desses actantes será um dos elementos centrais para a
depreensão de sua identidade.
Na quarta e última acepção do termo identidade no
Dicionário de Semiótica, o autor volta-se novamente para a noção
de identificação: “Entende-se igualmente por identificação uma
das fases do fazer interpretativo do enunciatário, quando ele
identifica o universo do discurso (ou parte desse universo) com o
seu próprio universo.” (GREIMAS, 2011, p. 252)
O autor afirma ainda que essa última perspectiva não tinha
sido suficientemente explorada pela semiótica. Apesar de ter
havido muitos desdobramentos da teoria francesa após a morte
de seu fundador, consideramos que a abordagem da relação
entre identidade e identificação social continua não sendo muito
explorada pela semiótica discursiva.
Beividas (2006), traçando um diálogo entre semiótica e
psicanálise, procura reunir elementos das duas teorias que possam
contribuir para o estudo da identidade e da identificação. Para o
semioticista brasileiro, de uma perspectiva semiótica, o conceito
freudiano de identificação poderia ser apresentado da seguinte
forma:
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Desse modo, quer se trate, de início, do gesto ainda somático da
criança (não propriamente sugar o leite da mãe, mas, por assim
dizer, sugar a mãe pelo leite), quer se trate, em seguida, da somação
‘imaginária’ (/querer-ser/ como o pai) a identificação galga daí em
diante a encruzilhada dos caminhos simbólicos da imitação, da
idealização, dos modelos de vida, identidades grupais, comunidades
religiosas, sentimentos de respeito, admiração a um líder, enfim, todo
o complexo de interações que se traduzem nas inúmeras formas de
expressão dos vínculos sociais. (BEIVIDAS, 2006, p. 140).

Verifica-se na citação a importância atribuída às construções
imaginárias (o jogo entre o ser e o parecer; a idealização) no
processo de identificação. Não se trata apenas de (re)conhecer
traços comuns, mas crer na existência dessas semelhanças.
A abordagem da semiótica francesa sobre identificação parece
ir ao encontro da perspectiva da formação da identidade na
interação social, que corresponde à concepção predominante na
Sociologia. De acordo com Hall (2006), em oposição ao sujeito do
Iluminismo, cuja identidade concebia-se como o núcleo interior de
um sujeito centrado, unificado e autônomo, com a complexidade
do mundo moderno, surge o sujeito sociológico, consciente de que
seu núcleo interior não é autônomo nem autossuficiente. Como
afirma o sociólogo, o sujeito moderno constitui-se na interação
entre o individual e o social:
A identidade, nessa concepção sociológica, preenche o espaço entre
o “interior” e o “exterior” – entre o mundo pessoal e o mundo
público. O fato de que projetamos a “nós próprios” nessas identidades
culturais, ao mesmo tempo que internalizamos significados e valores,
tornando-os “parte de nós”, contribui para alinhar nossos sentimentos
subjetivos com os lugares objetivos que ocupamos no mundo social e
cultural. (HALL, 2006, p. 11-12).

Concordamos com Hall e adotamos a perspectiva de que a
identidade se constrói nas interações, formando um elo entre sujeito
e estrutura social. Assim, a análise dos blogs deverá apontar para a
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configuração actancial, modal e temática desses atores deprimidos,
buscando enfatizar a relação entre os sujeitos e a composição social
na qual estão inseridos, isto é, a modernidade tardia. Procuramos,
assim, encontrar algumas conexões existentes entre a identidade
do “jovem depressivo” e as características de seu tempo.

ENTRE O DIÁRIO E O BLOG
Após navegar por diversas esferas na internet, entre as
quais destacamos as páginas do Facebook e sites institucionais,
optamos por estudar alguns blogs. Para tentar justificar a escolha,
observemos a seguinte definição:
Blogs são diários eletrônicos ou diários virtuais divulgados na
Internet. O termo é uma corruptela de WEBLOG (WEB – a rede
de computadores mundial – e LOG – tipo de diário de bordo). São
como sites com temas específicos e desenvolvidos por qualquer pessoa
com algo a contar. Utilizam o texto escrito como base, mas permitem
outras mídias como sons, imagens, pequenos vídeos. São eventos
multimídia e muito difundidos pela Internet. (PIMENTEL, 2011,
p. 9).

O blog3 surge em 1999 com a utilização de um software norteamericano, o Blogger. O que o popularizou foi a facilidade de
manejo de suas ferramentas. Até então, havia diários eletrônicos,
mas estes eram em home pages pessoais, muito mais difíceis de
utilizar. Atualmente, há blogs sobre os mais diversos assuntos,
culinária, moda, literatura, esporte, música etc.
O blog, enquanto escrita de si, é associado aos diários íntimos,
tendo como principal semelhança um “eu” que relata os fatos que
envolvem a sua vida retrospectivamente. Da ordem do discurso
3. As informações sobre blog foram extraídas de Pimentel (2011) e Komesu (2010).
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confessional, o diário pode também ser associado à autobiografia,
apesar de uma temporalidade bastante distinta daquela. Em relato
fracionado, há um “eu” que se coloca como narrador e personagem
da narração e procura produzir o registro no momento em que está
vivendo a experiência. Observa-se na escrita dos diários um efeito
de sentido de espontaneidade, tendo em vista que o sujeito escreve
para si, muitas vezes em segredo – trata-se de um documento
íntimo.
De modo inverso, o blog não é uma escrita do “eu” para “si”,
mas do eu para o Outro. Trata-se de um material público e que
permite interação. Lejeune (2000), debruçando-se sobre essas
diferenças, apresenta diversos eixos de diferenciação entre diários
de papel e diários virtuais, entre os quais mencionamos a distância,
a correção e a virtualidade. A nova realidade, principalmente a
existência da rede e do software, possibilitou o surgimento de uma
nova prática social e a construção de um novo gênero discursivo,
por meio do qual esses jovens narradores dos blogs estudados
procuram entender pública, mas anonimamente, sensações tão
íntimas como a de ser deprimido.
Habitantes da contemporaneidade, os autores dos blogs que
selecionamos para analisar buscam a descoberta de si também
na interação com o Outro, como bem comenta Komesu em seu
estudo sobre blogs de jovens:
A prática da escrita de blogs coloca em evidência as mais diversas
questões humanas para que elas sejam lidas e discutidas pelo Outro.
Não importa que outras pessoas reconheçam a depressão ou a falta de
perspectiva pela carreira profissional; o importante é que as histórias
circulem e ocupem o espaço da rede. (KOMESU, 2010, p. 144-145).

A presença de comentários e de hipertextos com links indicando
outros blogs, textos, vídeos e etc. indica que o diário íntimo
transposto para a rede revela um desejo de trocar experiências,
de adentrar no ciberespaço para se compreender melhor. Essas
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características aproximam-se bastante da globalização e da
reflexividade do eu mencionadas na primeira seção.
Passemos, agora, à descrição dos blogs analisados.

DESCRIÇÃO DO CORPUS
Diário
de
um
jovem
depressivo
(http://
diariodeumjovemdepressivo.blogspot.com.br/) é um blog que
se iniciou em 2014 e cujo autor se identifica como Skull Mask,
23 anos. O blog ainda (2018) está no ar e conta com diversas
postagens. No início, Skull morava em uma república com outros
garotos, depois voltou para a casa dos pais. Nesse meio tempo,
trocou de faculdade e conseguiu um estágio. Além de tecer
reflexões sobre si e o “ser depressivo”, o garoto escreve também
sobre a sua experiência cotidiana com a depressão, as dificuldades
com os sintomas, as crises, os medicamentos, entre outros.
O
segundo
diário
estudado,
http://
diariodeumagarotaemdepressao.blogspot.com.br/, tem como
autora uma garota de perfil M. Mars, que se diz moradora da
Bahia, de 27 anos. Suas postagens foram apenas ao longo do ano
de 2013. Mars não tem tantas postagens quanto Skull, mas, assim
como ele, narra predominantemente seus sintomas e a visão que
tem de si, enquanto jovem deprimida.
O último blog selecionado (https://levianismo.wordpress.
com/) não é inteiramente voltado para a temática da depressão. Há
apenas uma seção – diário da depressão – com postagens de 2016,
na qual o autor, assim como os demais, traz reflexões acerca de suas
experiências como deprimido. Nesse caso, o perfil não é anônimo,
tem um nome e uma foto. Optamos, porém, por preservar a
identidade, e vamos trata-lo como M.C. Pelas postagens não é
possível identificar o local de onde ele escreve nem a sua idade.
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Verificam-se algumas diferenças nos blogs selecionados,
diferença de gênero – dois garotos e uma garota, e diferença
de estrutura – os dois primeiros possuem o mesmo formato e a
mesma proposta – “um blog feito para narrar um pouco da própria
experiência com a depressão”, enquanto o terceiro tem formato
(wordpress e não blogspot) e proposta diferentes, pois não se volta
exclusivamente para a temática da depressão. Mesmo diante disso,
encontramos algumas constantes nos discursos produzidos por
esses sujeitos, o que, acreditamos, enriquece a pesquisa, permitindo
depreender a identidade nas diferenças.

ANÁLISE DOS BLOGS: ENTRE O EU E O OUTRO
São três narrativas, cada uma resultando em um ator diferente.
A presente análise procura reunir os traços comuns desses atores
do enunciado que parecem mais representativos da constituição da
identidade de um “jovem depressivo”.
A leitura dos blogs selecionados revela que predomina a
narrativa de acontecimentos recentes na vida de seus escritores,
com o ponto de vista mais voltado para o que pensou, o que
sentiu, e menos para o que fez, ou seja, o principal papel actancial
é o sujeito de estado.
Três aspectos parecem comuns às três narrativas: negativismo,
sentimento de impotência e sentimento de solidão. Expliquemos.
Negativismo
Ao ter depressão você tem que estar preparado pra perder tudo.
Esperar tudo das pessoas e de você. Você tem que estar preparado pra
lidar com a tristeza de conviver com você mesmo. Cada erro toma
proporções homéricas. Cada deslize te derruba por dias, se você não
lutar permanentemente contra isso. Seu cérebro se condiciona a uma
espécie de hibernação. Quer te deitar na cama em posição fetal. Quer
que você fique lá em repouso o tempo todo (M.C, postagem O sorriso
do Coringa, 17/03/2016).
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Você não gosta de si mesmo. Sua aparência te incomoda, sua atitude,
seu histórico, tudo te parece um monte de porcaria. E é, eu não me
acho merecedora de ficar com uma pessoa com planos, projetos,
porque sou uma casaca de dor, vazia de merecimento. Não me sinto
especial, querida, e penso que nenhum cara legal mereça o fardo que
seria ficar ao meu lado. Essa pessoa bagunçada, sem nada, além de
dor, a oferecer. (M. Mars, postagem Não especial, não merecedora, não
querida, 07/06/2013).
Claro que há outros fatores que nos fazem gostar de nós mesmos,
mas quando eu olho pra esses outros fatores, vejo que também não
tive muita sorte com relação à eles. Isso me deixa mal, me sinto um
ser sem muito significado. Não sou amado por ser bonito, também
não sou amado por ser inteligente ou legal, não tenho nenhum
talento extraordinário que faça as pessoas me acharem «especial».
Sinceramente, não sei de onde extrair energia pra viver. (Skull,
postagem Não gosto de me ver, 16/12/2015).

Uma característica da sintaxe modal desse sujeito é crer-nãoser como gostaria/deveria. Em praticamente todas as postagens,
o depressivo apresenta-se como em conjunção com valores que
considera negativos (sou feio, vazio etc) e principalmente em
disjunção com valores positivos (não tenho namorado, não tenho
amigos, não tenho emprego, não sou inteligente etc.). A relação
entre o querer ser (pressuposto) e o crer não ser resulta em um
sentimento de decepção, que gera frustração e raiva. Diante disso,
esse sujeito se apresenta como alguém que não gosta de si. Essa
imagem negativa traz tristeza e torna o cotidiano difícil e pesado.
De modo geral, os erros e a falta são supervalorizados, enquanto
as conquistas e as ações, quando mencionadas, são desvalorizadas.
Skull, por exemplo, diz que estuda bastante apenas para “fingir que é
produtivo”.
Não há parâmetros de medida na descrição do fracasso, que pode
ser resumida com uma frase presente em dois dos três blogs: você se
sente um lixo. O seguinte trecho revela-se bastante significativo nesse
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sentido: “É difícil admitir, mas a verdade é que eu me sinto uma

pessoa pior e de menos valor por não ter uma aparência melhor”.
(Skull, postagem Não gosto de me ver, 16/12/2015)
Expressões como pior, melhor e menos valor são normalmente
empregadas no comparativo na língua portuguesa. Nesse caso, não
há comparação. Ser ou não ser legal, inteligente, bonito, amado,
ter ou não ter bom histórico, boa aparência, boa atitude, são
questões que dificilmente se resolvem na ordem objetiva. Não se
trata de não conseguir a vaga para um emprego, não ser aprovado
em um concurso, não pesar X quilos. Afinal, o que é ser bonito? O
que é ser inteligente? O que é ser amado? Essas respostas remetem
à identificação apresentada por Beividas (2006) como associada a
questões imaginárias e idealizadas.
Diversas passagens dos discursos estudados apontam para
uma decepção quando não se consegue realizar as coisas como
planejadas:
Cada erro toma proporções homéricas (M.C, postagem O sorriso do
Coringa, 17/03/2016).
É difícil não cair com os baixos e tentar se esconder, a
vontade de dormir para fugir da realidade dura que bate na
porta, da dor dos planos que não saem como você pensa...
É muito doloroso ver a dor que causo na minha família, o medo...
E lidar com a culpa disso é frustrante, é como adicionar mil kilos
no peso já insuportável que já carrego (M. Mars, postagem 365 dias
depois, 07/06/2013).
- Passei um ano inteiro desempregado e com medo de
trabalhar desse jeito (virei uma vergonha pra família)
Não
realizei
o
que
desejei
em
2014
- Perdi cerca de mil reais fazendo aulas numa auto escola as quais não
finalizei pois tive uma crise no volante (e não me sinto capaz de voltar)
- Durante 12 meses, me senti um lixo com pernas (Skull, postagem
Mais um ano, 07/01/2016).
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O sujeito quer fazer, crê poder fazer e, ao tentar fazer, deparase com o não-poder/saber fazer. Há, portanto, um desequilíbrio
entre alguma dessas partes. Ou o sujeito está querendo muito mais
do que pode, ou crê poder muito mais do que realmente pode e,
diante disso, fica frustrado. Essa frustração pressupõe, em algum
momento, um desejo/sentimento de superpotência. Entretanto,
predomina nos textos a sensação de impotência, outra temática
fundamental nos blogs analisados.
Impotência
Como dito anteriormente, as narrativas enfatizam sobretudo
o sentir, focando em uma realidade que envolve passados distante
e recente, sempre cheios de frustrações. Quando, em alguns
momentos, o sujeito manifesta explicitamente seu desejo de agir,
um querer-fazer, ele crê não poder ou não saber-fazer:
Eu queria ter coragem pra sair por aí distribuindo currículo
pessoalmente, tirar a minha carteira de motorista ou fazer algo do
tipo, mas com essa ansiedade não consigo (Skull, postagem Mais
remédios e o sentimento de ser um merda, 20/07/2015).
Nesse momento estou tentando fazer o que mais gosto, preparar
minhas aulas, e olho pro powerpoint enquanto ele fala pra mim: “você
não consegue”. (M C, postagem Quando o fim, 18/08/2017).

Outra característica bastante presente ao longo das narrativas
dos blogs estudados é a afirmação de não-saber o que se quer, uma
sensação de estar um pouco perdido.
Associada ao negativismo, tal sensação de impotência provoca
paralisia, descrita como uma vontade de não existir, de não
pertencer, de dormir, de ficar em posição fetal, de ficar em um quarto
escuro etc. Essa vontade não é simplesmente de não-querer-fazer
alguma coisa específica, mas não-querer-fazer de um modo geral,
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aproximando-se do não-querer-ser. Trata-se do lugar da não-vida,
o espaço de transição entre a vida e a morte. O sujeito perde então
a sua energia, aproximando-se de um estágio pré-virtualizado. O
encadeamento negativismo-impotência-paralisia cria um círculo
vicioso que faz com que o sujeito se sinta ainda pior por não fazer.
Assim, os jovens, mesmo com pouca idade, afirmam-se insatisfeitos
com a sua “história” ou com a sua “trajetória” e sentem-se cada vez
mais vazios.
Solidão
Nas duas seções anteriores, a perspectiva foi mais na relação
do sujeito consigo próprio. Ele crê não ser o que gostaria de ser
e crê não poder ser o que gostaria de ser. Essa condição surge ao
se decepcionar, mas também a crer decepcionar o outro. Diante
disso, sente-se culpado e sobretudo envergonhado. Para Giddens
(2002, p. 64-69), a culpa está relacionada ao sentimento de
transgressão, quando o indivíduo crê desviar das expectativas
normativas. É a sensação de ter cometido um erro. A vergonha,
porém, afeta a integridade do eu, traz uma noção de insuficiência
pessoal, manchando a coerência de sua narrativa de vida. Muitos
autores associam a vergonha à ordem do público, ao olhar do
Outro. Giddens, porém, concordando com Helen Lewis, afirma
que a vergonha não é só da ordem do público, mas também pode
ser íntima:
A vergonha aberta se refere a sentimentos experimentados por uma
criança quando de alguma maneira é humilhada por outra pessoa.
A vergonha desviada é o correlato da culpa não reconhecida -, é a
vergonha que vem das ansiedades inconscientes experimentadas sobre
inadequação do eu. (GIDDENS, 2002, p. 66).

Para o autor, a vergonha desviada afeta a confiança e a segurança
do sujeito. Acreditamos que a vergonha mencionada nos blogs,
em sua maioria, corresponde a essa vergonha desviada. Assim, ao
não conseguir ser o que gostaria, o sujeito sente-se envergonhado,
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mesmo sem ter vivido uma situação de humilhação pública que o
desonrasse.
Por se sentir inferior e impotente, o sujeito não consegue
estabelecer relação com o Outro, não se sente digno de ser amado,
de receber atenção, sente-se previamente rejeitado e se isola.
A análise revela também uma sensação de estranhamento, de
anormalidade. O sujeito se sente só, incompreendido e crê ser o
único nessa situação, sentimento que surge muitas vezes associado
aos sintomas da doença:
Ontem, pela primeira vez na vida, deitei na cama e fiquei olhando pro
teto com uma angústia quase nula, sem raiva, melancolia ou aperto
no peito. Era só eu, minha cama, meu ventilador e o teto. Um cara
normal deitado na cama e olhando pro teto, que sensação deliciosa.
Coisa retardada, né? Mas há anos não curtia um tédio puro e simples
assim. Na verdade, pensei que gostaria de estar daquela forma pra
sempre. Imagino se é que é assim que as pessoas sempre se sentem.
Se sim, consigo entender como algumas delas conseguem se sentir
tão felizes, não acho que precisaria de mais do que aquilo que estava
sentido. (Skull, postagem A incerteza de estar bem, 27/01/2016).

Os jovens autores das narrativas se queixam de angústia,
aperto no peito, tristeza, insônia, falta de ar e, principalmente,
de ansiedade. A relação com a depressão é ambígua. Em alguns
momentos, ela é vista como uma doença, uma fatalidade que os
acometeu. Outras vezes é um estado de ser, o próprio eu. Essa
relação de aproximação e distanciamento pode ser verificada pela
própria construção da narrativa, ora em primeira pessoa, com
aproximação entre a enunciação e o enunciado, ora por meio
de uma embreagem que projeta um “você” genérico no lugar do
eu, produzindo um efeito de sentido de impessoalidade (como
mostram os dois primeiros excertos desta seção).
Assim como o círculo vicioso que leva à paralisia, a solidão
também pode entrar nessa roda – quanto mais o sujeito crê não
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merecer companhia, mais ele tem dificuldades de se relacionar
com os outros e fica solitário. Quanto mais solitário, mais se sente
anormal e, por isso, acha que não merece companhia.

CONSIDERAÇÕES FINAIS: ENTRE A MODERNIDADE TARDIA E A DEPRESSÃO
Os revestimentos temáticos dos objetos-valor dos discursos
estudados revelam a vontade de se sentir em paz, conseguir
trabalhar, se sustentar, morar sozinho, ter namorado(a), amigos.
Observando apenas essas características, podemos dizer que são
desejos semelhantes aos de muitos outros jovens desse tempo.
Porém, os indivíduos dos blogs estudados, por algum motivo, não
se sentem parte desse padrão e acreditam ser anormais. Eles estão
diante de seus computadores e telefones, conectados a milhares de
pessoas, leem outros blogs parecidos com os seus, participam de
comunidades de deprimidos, mas, ainda assim, sentem-se sós, não
parte.
A rotina acelera, as tarefas são muitas, as pessoas passam
apressadas, todos estão “na correria”. Entretanto, esses jovens se
sentem paralisados, presos no peso da própria dor. As possibilidades
são muitas, as escolhas se diversificam, mas esses jovens não sabem
o que escolher. Parece que a ampliação das fronteiras e o aumento
das velocidades provocou a retração desses sujeitos, fez com que
eles se sentissem menores, perdidos. Então, frutos de seu tempo,
recorrem às ferramentas contemporâneas e produzem blogs na
busca de compreender/aliviar o próprio sofrimento.
Voltando à nossa pergunta inicial: será que existe uma
identidade deprimida? O presente trabalho não é suficiente para
responder a essa questão. De qualquer forma, o próprio fato de
eles se intitularem depressivos mostra que há alguma identificação,
provavelmente com os discursos que circulam na sociedade a
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respeito do tema. Seria necessário realizar outras pesquisas para
essa verificação.
O que esse trabalho mostra é a presença de determinadas
constantes nos blogs estudados - traços como negativismo, sensação
de impotência, sensação de solidão, além da construção de uma
argumentação que tende à circularidade. Nesse sentido, tem-se
um delineamento de identidade enquanto permanência. A análise
revela também o crer e as projeções imaginárias como modalidades
essenciais desses discursos. O sujeito depressivo perde a confiança
em si, o que, consequentemente, abala sua relação com o Outro.
Sabemos que a limitação desta pesquisa não é suficiente para
aliviar a dor cotidiana de milhares de jovens. Espera-se, ao menos,
ter trazido alguma contribuição para o debate.
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A DESIGUALDADE SOCIAL EM UMA
CHARGE DE ANGELI

Vera Lucia Rodella Abriata

INTRODUÇÃO
Arnaldo Angeli Filho, chargista e cartunista brasileiro,
publicou seus textos na Folha de São Paulo por mais de 40 anos,
trabalhando com exclusividade como chargista político, não
somente para o jornal paulista, mas também para o Universo
OnLine. Embora o autor tenha declarado em entrevista que
considere difícil continuar como chargista na mídia impressa,
cujo fim considera iminente (ANGELI, apud ORLANDO,
2017), as críticas destiladas em suas charges semanais há quase
quatro décadas transcenderam a contingência do tempo e não
se restringiram a recriar fatos cotidianos do Brasil e do mundo,
mas tornaram-se atemporais, uma vez que seu trabalho revela um
caráter estético no qual elementos do plano de expressão e do
conteúdo se harmonizam para a criação de efeitos de sentido que
aludem ao drama do homem na sua cotidianidade, sensibilizando,
desse modo, o leitor.
Deve-se ressaltar que a consagração de Angeli, nacional e
internacionalmente, revela essa relevância de sua obra. Segundo
informações retiradas de seu site (ANGELI, 2017), o chargista já
teve seus trabalhos publicados em revistas de Milão, Barcelona,
Buenos Aires e Lisboa, desenvolveu quadrinhos animados para
a internet e para o Cartoon Network e foi um dos 100 artistas
mundiais homenageados pelo Google para ter alguns de seus
trabalhos expostos nas interfaces do Google para a Internet. Além
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disso, o autor foi eleito por 16 anos consecutivos, de 1997 a
2012, o melhor chargista brasileiro no festival de quadrinhos na
premiação HQ Mix, categoria modificada para “melhor desenhista
de humor gráfico”, da qual foi vencedor em 2013. Já em 2014, foi
homenageado na categoria “Grande Mestre” na mesma premiação
HQ Mix. Em 2005, recebeu a Ordem do Mérito Cultural e foi
nomeado comendador da República pelo Ministério da Cultura
Brasileiro.
Todas essas homenagens devem-se, pois, ao trabalho de
Angeli, cuja relevância estética se torna perceptível em entrevista
do chargista, na qual se pode observar a forma como ele entende
seu processo de criação:
Essa relação com as formas e o acabamento é árdua. A ideia de que o
próximo desenho seja melhor que o anterior é incansável e na maioria
das vezes obsessiva. A busca por referências e técnicas é infinita e a
minha tentativa é de explorar o que aparecer na frente. Nem sempre
dá certo. O traço foi mudando ao longo dos anos, claro. Fui [...]
tentando fugir da forma mais simples do desenho, das piadas mais
fáceis. Me debrucei em referências como Goya, Bruegel e trouxe isto
para a charge diária. Ao longo dos anos, fui carregando cada vez mais
nos detalhes, pesando a mão nas minúcias. Talvez a contundência
gráfica e de discurso tenham se aprimorado também por isso. Sempre
gostei de ficar muito tempo em cima de um trabalho. A tentativa é de
não fazer as coisas de maneira rápida, mesmo trabalhando para uma
publicação diária, exploro até cair a última gota de sangue (ANGELI,
apud ORLANDO, 2017).

É interessante observar tal testemunho do autor sobre o processo
de elaboração de suas charges que corrobora o ponto de vista segundo
o qual, embora elas façam alusão a fatos do cotidiano noticiados pelo
jornal, tornam-se atemporais justamente porque, como enunciador,
Angeli reconstrói esteticamente os acontecimentos históricos por meio
do trabalho com a forma da expressão e do conteúdo de seus textos
que configura um estilo que lhe é próprio.
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Nessa perspectiva é que analisaremos a charge de Angeli, por
meio do instrumental teórico da semiótica francesa. Como diz Fiorin
(2011, p. 33), a semiótica jamais negou a “historicidade do sentido”.
Entretanto, se recusou a validar uma análise linguística vinculada a
uma análise histórica do momento de produção do texto, cada uma
empreendida por um princípio metodológico diverso:
Ao contrário, ao propor a incorporação da História, sob o primado da
forma, [a semiótica] o que pretendeu foi, de um lado, estabelecer um
mínimo de coerência epistemológica na análise do sentido; de outro,
ver a História como interna e inerente ao sentido. A História não é
externa ao sentido; ele é histórico porque se constitui num processo
dialético (FIORIN, 2011, p. 33).

É, pois, a partir da visada de que a história é interna e inerente
ao sentido que analisamos a charge de Angeli, constante da figura
3 abaixo, publicada na página A2 do “Opinião”, caderno diário
da Folha de S. Paulo de 02 de novembro de 2010. De acordo com
Norma Discini (2003, p. 153-219), o jornal é dirigido a um leitor
culto, inteligente e integra um modo de ser e de fazer característico
da totalidade da Folha. Assim, temos por objetivo observar as
estratégias utilizadas para a criação de efeitos de sentido inscritos
no texto a partir da correlação entre elementos do plano visual e
verbal, buscando sua forma de expressão e do conteúdo. Interessanos, especialmente, a manifestação das paixões da cólera e do medo
e o modo como o chargista as codifica na linguagem sincrética
que constitui o texto com vistas a sensibilizar o enunciatárioleitor para o tema da violência entre as classes sociais em nosso
país como efeito da desigualdade econômica. Para isso, faremos
alusão inicialmente aos pressupostos teóricos a serem utilizados na
análise.

- 131 -

AS CRISES NA/DA CONTEMPORANEIDADE: ANÁLISES DISCURSIVAS
1.METODOLOGIAS DE ANÁLISE DO TEXTO VERBOVISUAL
1.1. A correlação entre as linguagens sincréticas no plano de
conteúdo
A coexistência das diferentes materialidades do plano de
expressão das linguagens é imprescindível para a significação
global de um texto sincrético, como a charge na qual o enunciador
utiliza estratégias por meio das quais “sincretiza as diferentes
linguagens numa totalidade significante”, como diz Lucia Teixeira
(2004, p. 235). Assim, embora cada uma das linguagens tenha
uma função, os conteúdos que veiculam interagem de maneira
específica, segundo Regina de Souza Gomes (2009). A semioticista
(2009, p. 218) considera que, anteriormente à homologação dos
dois planos, expressão e conteúdo, pode-se observar a relação
verbovisual em cada um dos dois individualmente para desvelar
com mais eficácia a sua forma de organização. Nesse aspecto, para
a autora, as linguagens sincréticas, no plano de conteúdo, podem:
a) estar em oposição entre si no texto: nesse caso, a imagem visual
desdiz o enunciado verbal ou vice-versa. Assim, o enunciador
cria uma fala irônica ou humorística na qual há variação de foco,
o que pode levar à constituição de polifonias; b) redimensionar
(por ampliação ou redução) os sentidos da outra. Dessa forma,
uma linguagem não diz o mesmo que a outra, mas também não a
contradiz; c) Na complementação, uma linguagem agrega sentidos
em relação ao que diz a outra, podendo relacionar, por exemplo,
ao desenrolar lógico dos eventos, uma intensificação passional;
d) recriar (metafórica ou metonimicamente) os sentidos uma da
outra. A autora estabelece o seguinte quadro, no qual sintetiza o
sincretismo no plano de conteúdo:
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Figura 1. Fonte (GOMES, 2009)

É importante lembrar que essas quatro categorias de análise
não ocorrem isoladamente. Gomes (2009, p.211) pensa numa
gradação que pode ir “da redundância de conteúdos à oposição
entre eles” e, incorporando as modulações quantitativas da
semiótica tensiva, a semioticista reflete sobre as relações complexas
entre as linguagens “cujas categorias explicativas surgem,
sobretudo, como adensamentos numa continuidade e não como
diferenças absolutas” (idem). Nessa perspectiva, a autora organiza
os elementos surgidos da relação entre os eixos da intensidade –
a que associa o contraponto – e o eixo da extensidade, a que
relaciona a reiteração, o que torna o modelo de análise mais
produtivo:
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Figura 2- Fonte (GOMES, 2009)

1.2 Pressupostos teórico-metodológicos para a análise do
texto sincrético
Além do modelo proposto por Gomes, utilizaremos também,
na análise da charge de Angeli, a metodologia estabelecida por
Teixeira (2009, p. 61) para a construção dos sentidos do texto
sincrético que considera os seguintes elementos:
a) figuras e temas do plano de conteúdo manifestados no
texto verbovisual e, a partir desses elementos, reconstituição de
sua organização semio-narrativa;
b) categorias do plano de expressão plástica: categorias
cromáticas, eidéticas e topológicas, observando a ocupação visual
do suporte planar. É importante destacar o que diz Teixeira sobre
tais categorias:
Para as categorias cromáticas serão consideradas as infinitas
possibilidades de combinações de cores, como procedimento
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constitutivo de significantes, observável por meio de oposições
do tipo puro/mesclado, brilhante/opaco, saturado/não saturado,
que instalam o movimento e o ritmo da cor no espaço da tela. As
categorias eidéticas, que constroem as formas, serão examinadas
como combinações de linhas, volumes e cores superpostas,
concretizando contrastes como côncavo/convexo, curvilíneo/
retilíneo, ascendente/descendente. As categorias topológicas levam
em conta a posição e a orientação das formas e do movimento no
espaço, podendo realizar-se sob a forma dos contrastes englobante/
englobado, alto/baixo, central/periférico, esquerdo/direito, etc.
Podem-se ainda incluir na análise certas categorias matéricas
sobrepostas a estas outras, em que se considerem, por exemplo, as
pinceladas, observando-as por meio dos contrastes contidas/soltas,
descendentes/ascendentes, diluídas/pastosas (TEIXEIRA, 2016,
p. 5).
c) Mecanismos de articulação entre plano de conteúdo e
plano de expressão. Nesse aspecto, utilizaremos o conceito de
semissimbolismo. Convém lembrar que, segundo Floch (1985),
os sistemas semissimbólicos ocorrem quando “os termos de uma
categoria do significante podem ser homologados àqueles de uma
categoria do significado” (FLOCH, 1985, p. 14-15). Assim,
diferentemente dos sistemas simbólicos nos quais se observa a
total conformidade entre expressão e conteúdo, nos sistemas
semissimbólicos não ocorre a correlação entre unidades do plano
de expressão e do plano de conteúdo, mas essa correlação se
estabelece entre categorias dos dois planos;
d) formas de incidência das categorias tensivas no percurso
para imprimir ritmo ao texto;
e) estratégia enunciativa que organiza todos os elementos e
estabelece formas de interação entre enunciador e enunciatário.
Teixeira (2009, p. 61) observa que “uma estratégia enunciativa
global fundada numa perspectiva tensiva é que tece a costura entre
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as etapas e atribui ao objeto sincrético seu efeito de coerência e
unidade”. É esse efeito de coerência e de unidade na leitura da
charge de Angeli que procuramos observar a seguir:

Figura 3: Angeli (2010)

2. A CRISE SOCIAL BRASILEIRA ESTAMPADA NA
CHARGE DE ANGELI: RELAÇÕES ENTRE EXPRESSÃO E
CONTEÚDO

Ocupando a posição central e a frente da cena, observa-se no
plano visual da charge a figura de um casal branco, em pé, imóvel,
de braços dados, numa postura de tensão, olhando para os lados
de forma ressabiada. A mulher segura uma bolsa colada ao peito e
revela medo em seu olhar. Ao fundo, por sua vez, ocupando todo
o espaço atrás do casal, vê-se a figura de uma multidão de sujeitos,
quase uma massa informe, todos negros, armados de facas e outros
instrumentos de agressão, que se dirige em direção ao casal.
A imagem visual apresenta um percurso narrativo de
perseguição em que o sujeito do fazer é coletivo, a massa de
agressores, e o sujeito de estado é o casal que, numa postura
passiva, imobilizada, revela o estado passional de medo, captado
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sobretudo no olhar feminino. Por sua vez, no plano verbal, projetase a fala do sujeito masculino que, perante a agressão iminente,
declara à companheira: “Não olhe agora, mas acho que vamos
ser assaltados”. A figura “acho” que, em termos de modalidades
epistêmicas, revela probabilidade e, consequentemente, incerteza,
contribui para a criação da ironia no texto. Observa-se, pois, no
plano de conteúdo, o relato de uma agressão iminente em que se
nota a projeção discursiva de dois sujeitos coletivos: um sujeito do
fazer manifestado por uma figura hiperbólica e um sujeito coletivo
constituído de apenas duas figuras, em estado de espera. Agressão e
expectativa são, por conseguinte, dois temas apreensíveis no texto
recobertos pelas figuras dos dois planos: visual e verbal. A agressão,
visualizada nas figuras das armas, remete ao tema mais amplo da
violência e é reiterada na figura “assaltados” do plano verbal. Já a
expectativa se faz também notar nos dois planos: na figura visual
do olhar da mulher e na figura “acho” do plano verbal. Enquanto
a ação potencial do sujeito do fazer “multidão de agressores” e o
estado de expectativa tensa do casal se revela no plano visual, no
plano verbal a utilização da voz passiva no enunciado “vamos
ser assaltados” reitera o estado de tensão e de medo perante a
iminência da agressão.
No plano de conteúdo, observa-se que o plano verbal
parafraseia os sentidos do plano visual, na medida em que o lexema
verbal “acho” leva-nos a redimensionar o sentido constante no
visual, pois cria o efeito de sentido de incerteza. Por outro lado, o
assalto iminente no plano visual leva o enunciatário a ressignificar
o apelo manifestado imperativamente em “não olhe”, por meio
da metáfora associada ao tema da alienação. Desse modo, o leitor
é levado a perceber o efeito de sentido de ironia na oposição
que se estabelece entre o que diz o visual, onde se corporifica
um assalto iminente, e o verbal onde se coloca em dúvida esse
assalto, justamente pelo medo da elite, representada pelo casal, de
enxergar as suas causas, o que a leva a sofrer os seus efeitos. Dessa
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forma, a reiteração entre os sentidos dos dois planos no eixo da
extensidade se relaciona ao contraponto perceptível entre eles no
eixo da intensidade
No plano de expressão visual, por sua vez, a figura do sujeito
coletivo multidão de agressores ocupa topologicamente o plano
de fundo e médio da charge numa posição inferiorizada, quase na
horizontal, enquanto a figura do casal se posta no plano de frente
e centro da cena, na posição vertical. Em termos cromáticos o
casal também se destaca pelas cores claras da vestimenta (branco
acinzentado) elegante e formal: o homem usa terno. Quanto aos
elementos eidéticos, vale notar que a massa informe de agressores
toma todo o limite do plano de fundo e vai se afunilando em
movimento diagonal em direção ao casal, cujo olhar e posição
frontal parece projetá-lo para fora da cena enunciativa, criando o
efeito de sentido de proximidade com o enunciatário-leitor. Nesse
aspecto, vale observar que a charge estabelece a oposição entre a classe
pertencente à elite econômica figurativizada metonimicamente
pelo casal postado à frente, como que a espelhar o enunciatário
leitor, e a classe marginalizada socialmente, figurativizada pela
multidão de negros, sem individualidade. Uma das únicas figuras
mais bem delineadas, que se destaca nessa massa amorfa, se posta à
frente: uma mulher com uma criança ao colo que, ao contrário da
maioria, não porta instrumento de agressão.
Se pensarmos na relação entre a charge e o contexto noticioso
do jornal quando ela foi publicada, em 02/11/2010, observamos
que o caderno Cotidiano da Folha publicou várias notícias sobre
arrastões ocorridos, respectivamente, no Rio de Janeiro e em
São Paulo: “Criminosos com pistolas e granada fazem arrastão
em rua da zona sul do Rio”( Folha de S. Paulo, 29/09/ 2010),
“Arrastão em prédio de Higienópolis foi o 19º registrado em
São Paulo no ano” (Folha de S. Paulo, 25/10/ 2010), Bando
faz ao menos 12 reféns em assalto a condomínio ... – (Folha Uol,
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01/09/2010). É importante ressaltar que tais arrastões envolveram
grupos de assaltantes que agiram em espaços da elite carioca e
paulistana (respectivamente Jardim Botânico, Higienópolis, Rua
Oscar Freire). Vale mencionar ainda que nesse ano uma onda
de arrastões assolou a cidade do Rio de Janeiro. Essa alusão ao
contexto noticioso do jornal, que se reporta a acontecimentos
violentos das duas cidades brasileiras, é necessária, com vistas a
observar a oposição que se estabelece entre esse contexto e a cena
da charge.
Assim, nas notícias do jornal se encontram as figuras “bando”,
“criminosos” para caracterizar a população marginal, ao passo que
pouca alusão se faz aos sujeitos da elite econômica que sofreram os
assaltos e arrastões. Na charge, ao contrário, a multidão amorfa,
– inferiorizada e negra, cujas armas, em grande parte são pedaços
de paus e na qual a única figura com determinada individualidade
é a da negra com uma criança nos braços, – está postada no
plano de fundo do texto, enquanto o casal representante da elite
econômica, como dissemos anteriormente, é projetado no plano
de frente, como se estivesse a se comunicar com o enunciatárioleitor, o qual na verdade ele espelha. E esse espelhamento visa a
sensibilizar o leitor para sua alienação frente aos efeitos da violência
social, tema que se torna perceptível, tanto no olhar do sujeito
do enunciado masculino quanto no sentido ambíguo da figura do
plano verbal “não olhe”. Esse apelo que o enunciador projeta na
boca desse mesmo sujeito alude, pois, ao tema da alienação da
elite, incompetente para ver – perceber – a violência como efeito
da desigualdade social em nosso país.
Seguindo, portanto, a aplicação do modelo teóricometodológico proposto por Teixeira (2009, p.64), destacamos
esquematicamente as categorias do plano de expressão apreensíveis
na charge:
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Se pensarmos na correlação entre elementos do plano de
expressão e as figuras do plano de conteúdo, temos:

Tendo em vista os sistemas semissimbólicos, a charge de Angeli
é um texto em que predomina a função poética, especialmente
pela correlação entre uma categoria do plano de expressão que
se homologa a categorias do plano de conteúdo. Desse modo,
observa-se no texto a categoria do plano de expressão /expansão vs
contenção/ que se correlaciona às categorias do plano de conteúdo
/dinamicidade vs. estaticidade/ e /pobreza vs. riqueza/. Nesse
sentido, à contenção (plano de expressão) se associa a estaticidade
(plano de conteúdo) do casal que representa a elite ao passo que
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à expansão (plano de expressão) se associa a dinamicidade da
multidão de agressores que figurativiza a classe pobre.

A PAIXÃO DO MEDO: À GUISA DE CONCLUSÃO
A dinamicidade da figura hiperbólica da multidão de negros,
que caminha em direção ao casal de elite, revela uma das fases
da paixão da cólera, explícita no texto, a agressividade, enquanto
as outras fases desse percurso patêmico ficam pressupostas. Já a
estaticidade tensa do casal da elite indicia a paixão do medo que
nos interessa apreender no texto.
Para Fontanille (2004, p. 97) a paixão do medo e suas variantes
– o terror, o pavor, o temor – sempre provocam a repulsa do
sujeito em relação ao outro – sujeito ou objeto do mundo – e
pode se manifestar, em nível discursivo, por meio de formas ou
motivos estereotipados, ou por meio de figuras cuja morfologia é
instável.
Na charge em análise, o casal de classe social superior é tomado
pelo estado de inquietude com a irrupção de um acontecimento:
a perseguição dos assaltantes. O casal encontra dificuldades para
identificar o objeto do medo, o qual passa de uma presença espaçotemporal imprecisa, difusa, para um espaço-tempo ritmado,
articulado (FONTANILLE, 2004, p.98). A fonte do medo vai
se concretizando na figura dos assaltantes que levam o casal a
sofrer tal estado patêmico, manifestado no plano visual pela tensão
gestual. Pode-se considerar, pois, que o objeto, fonte do medo,
já estava presente, de forma virtual, apesar de o sujeito não tê-lo
reconhecido anteriormente. Conforme Fontanille (2004, p.98),
esse objeto, quando passa a ser identificado, toma uma forma e
contamina o espaço e o tempo do sujeito. Assim, o próprio corpo
do sujeito se contagia pela estrutura vaga da fonte do medo e,
logo a seguir, pelo corpo do outro, e ele perde a competência, o
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poder de reação. Observa-se, portanto, que no texto de Angeli
ocorre o enfraquecimento da competência modal do casal que não
sabe como agir (FONTANILLE, 2004, p.115). O semioticista
francês (2004, p. 99) ressalta que “o efeito da presença estranha
pode resultar do apagamento das formas identificáveis com a
consequente atualização das propriedades secretas impalpáveis,
sem aparência, que agem profundamente sobre o sujeito. Na
charge, a massa amorfa de assaltantes, hiperbólica, revela a
dimensão da desigualdade social, cuja intensidade se manifesta por
meio da agressão a que se propõe. É importante destacar também a
extensão espacial que ocupa na charge. Assim, em termos tensivos,
temos uma correlação conversa, pois a intensidade da potencial
agressão se associa à extensão espacial que a multidão de agressores
ocupa na charge, afunilando-se em direção ao casal, o alvo a que
visam, enfim, à elite por ele representada.
Fontanille (1994, p.168) diz que as paixões fóbicas não se
alojam somente no enunciado e nos seus atores, elas afetam também
a enunciação. Nesse aspecto, o enunciador da charge, por meio
das estratégias discursivas utilizadas, visa a atingir o enunciatário,
simulacro do leitor, com o objetivo de levá-lo a identificar a fonte
do medo. Assim, levando-o a olhar para o Outro – o casal, sujeito
do enunciado, – o enunciador quer levar o enunciatário-leitor,
num processo de identificação espelhada, à transformação de seu
próprio estado. A intenção é, pois, levá-lo do estado de alienação
para o estado de conscientização sobre o modo como os efeitos
da desigualdade social podem afetá-lo, ao se tornar também uma
vítima da violência gerada pela desigualdade social.
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A CRISE COMO PONTO DE
PARTIDA E CHEGADA NA
ANIMAÇÃO “O MENINO E O
MUNDO”
Renata Mancini (UFF)

O PONTO DE PARTIDA
O filme de animação “O menino e o mundo”, escrito e
dirigido por Alê Abreu, retira da ingenuidade e doçura do olhar
infantil a força de sua mensagem contundente que, de fato, são
várias, construídas em camadas que vão se mostrando aos poucos,
sem mediação da fala, sob as formas coloridas que desfilam
orquestradas pela atmosfera sonora das vivências “do menino”. Na
verdade, há “não-falas”, na medida em que há diálogos com sons
irreconhecíveis, mas, ao mesmo tempo, fartamente expressivos,
como toda a ambiência visual e sonora dessa premiada animação.
É uma experiência a ser vivenciada pelo próprio espectador, levado
a mergulhar no universo sensível “do menino” que, não por acaso,
se inicia e termina no mesmo ponto, literalmente, um ponto rosa
num fundo branco.
A circularidade é um mote em si do filme, em que elementos
tanto de expressão como de conteúdo1 são reciclados no fluxo
contínuo das ações, transmutadas umas nas outras, para que se
façam e se refaçam no caudaloso transcorrer dos múltiplos eventos.
Seu gatilho narrativo é uma crise, a crise decorrente da
marcante desigualdade social provocada pelas irrefreáveis e nada
invisíveis forças do mercado, que espraiam sua lógica em todas as
dimensões da vida do sujeito. Vista de forma ampla, ao congregar
1. Planos articulados pela função semiótica.
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desdobramentos múltiplos enraizados nas dicotomias pobreza e
riqueza; cidade e campo; olhar infantil e olhar adulto; guerra e
paz, a crise é ponto de partida narrativo, mas também um ponto
de chegada. Pode ser vista a partir de sua face mais implacável, mas
também pode ser entendida como o indefectível obstáculo inerente
a qualquer caminhada, que continua, apesar dele, ou até por ele
existir. Ganham vida aqui as duas faces da crise: o que interrompe,
o que quebra, e aquilo que, por ser antagônico, garante a própria
vitalidade da reação.
Produzido em 2013, “O menino e o mundo” foi lançado no
Brasil em 2014, após conquistar o mundo em vários festivais e
ganhar o honroso prêmio do Festival de Cinema de Animação de
Annecy, na França. Indicado para concorrer ao Oscar de melhor
filme de animação em 2016, venceu, também nos EUA, o Annie (o
“Oscar da animação”), na categoria Melhor Longa Independente.
Alê Abreu aposta na misturas de técnicas e em opções
artesanais de composição visual, dando lugar a uma interação,
de certa forma, inusitada, conferindo às imagens uma dimensão
poética, nem sempre explorada no filão do cinema dedicado ao
público infantil. Nas palavras do diretor:
Poderia até ser em 3D, cogitei fazer. Mas tudo veio em função
do olhar desse menino. Isso me abriu para um universo da infância
e que traz esta liberdade de misturar todas estas técnicas – e uma
por cima da outra, como uma criança faz. Então, colocava tudo
que tinha no estúdio à minha disposição na mesa de trabalho e
usava aquilo como se todos os instrumentos fossem iguais: tinta,
canetinha por cima, giz de cera, risco, uma alquimia.2
2. Entrevista de Alê Abreu para Cauê Muraro, do portal G1, em 22/01/2016.
http://g1.globo.com/pop-arte/oscar/2016/noticia/2016/01/o-menino-e-o-mundo-diretorcritica-divertida-mente-e-ve-chance-no-oscar.html (acessado em 18/08/2017).
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De fato, o espectador infantil é apenas uma parcela do público
previsto pela obra, que contempla leituras em vários níveis e a
partir de alguns percursos temáticos que, simultaneamente, vão
compondo a trama da animação.
Procuraremos explorar alguns desses caminhos de leitura,
mostrando como elementos da expressão visual (reiterações
eidéticas e cromáticas) e da expressão musical (reiterações
melódicas) costuram significados complexos, organizando,
narrativa e discursivamente, as dicotomias de base, para construir
as estratégias argumentativas do filme. Os elementos de expressão
– visual, musical e sonora –, além do papel de manifestar
e explicitar conexões e transmutações de conteúdos, criam
verdadeiras ambiências sensoriais que auxiliam uma leitura mais
complexa das relações entre as temáticas abordadas. Sem diálogos
propriamente ditos, o conteúdo que dá base ao argumento da
animação é manifestado num sincretismo de formas visuais, cores,
movimentos, texturas e sons, de maneira a propor camadas de
leitura...e de experiência sensível.

O MUNDO DO MENINO
O ponto rosa, a partir de onde tudo se inicia, inaugura um
movimento, em que formas geométricas, circulares e angulares,
muito coloridas, se transformam umas nas outras, como num
caleidoscópio, só que em camadas, num contínuo que vai se
resolvendo a partir de um movimento de zoom out, quando nos é
dado a perceber que aquelas formas coloridas e efêmeras compõem
a matéria mesma de uma pedra. Uma pedra, dura, estática, formada
por listras coloridas, sendo ali observada pelo menino.
É digna de menção a estratégia sonora dessa sequência inicial
do filme. De um som agudo, tocado por uma flauta doce, soado
em simultâneo com a aparição do ponto rosa, se abre uma profusão
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de sons, no mesmo momento em que as formas geométricas
se movimentam em sua dança colorida e fluida, sons que se
organizam sobre a linha melódica do refrão da música tema, tocada
pela flauta doce, e que será repetido inúmeras vezes ao longo da
animação. No momento em que nos é mostrada a figura da pedra,
os vários sons desaparecem, restando apenas o som destilado da
flauta, que passa para um segundo plano, tendo como som mais
próximo um barulho breve, delicado, intermitente, simulando o
movimento do piscar do menino, acompanhado por uma câmera
em primeira pessoa, em que nos é dada a perspectiva direta de
quem está olhando para a pedra.
O barulho leve se repete quando, agora observando a cena
a partir de uma câmera em terceira pessoa, o menino pisca. Em
seguida, passamos a observá-lo olhando e escutando a pedra, que
depois carrega e volta a deixá-la no mesmo lugar. Até que uma
borboleta azul, com sua cor, movimento e som, desvia a atenção
do menino e o leva dali.

Fig. 1: O menino e a pedra

Passamos, com ele, a explorar o espaço, a ver bichos, ouvir
sons outros, sons dos bichos, da água, novos timbres musicais,
novas cores, linhas sinuosas, perspectivas variadas, o fundo branco
vai se colorindo. Vamos, com o menino, entrando no mundo da
floresta, do céu, das nuvens. Ele nos carrega ao universo afetuoso
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de sua vida com a família no campo, em que ele brinca com as
galinhas, abraça os animais, se diverte no riacho, nas árvores, deita
nas nuvens e recebe todo cuidado e amor dos pais.

Fig. 2 O mundo do menino no campo

A riqueza dos sons, das cores, o movimento incessante que
o conduz de uma brincadeira a outra, nos remete àquela imagem
do início, em que as formas e cores se transmutavam umas nas
outras. E assim, como no início, a ruptura desse movimento se dá
de volta à pedra. Ele, mais uma vez, se vê diante da pedra, quando
escuta o som de um sino, tocado por sua mãe, chamando-o para se
despedir de seu pai. No caminho, ouvimos apenas sua respiração
ofegante, ansiosa, que é sobreposta ao som do diálogo dos pais,
do qual entendemos apenas sua cor passional sombria. O pai vai
deixá-los, engolido por um trem-centopeia, que, quando passa,
deixa o fundo branco, tomado por sons metálicos e ruidosos. Um
pouco antes de partir, o pai toca sua flauta ao menino, de onde
sai o mesmo motivo melódico que compõe a paisagem sonora dos
momentos felizes e que é também manifestado visualmente por
bolinhas alaranjadas e flutuantes. Na sequência, o pai vai embora.
Instaura-se a falta. Fiel à ideia greimasiana de que a narrativa se
estabelece em um programa de “liquidação da falta” (GREIMAS;
COURTÉS, 2008, p. 332), após quase dez minutos de filme, o
título “O menino e o mundo” é apresentado e a busca do menino,
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sua narrativa, se estabelece explicitamente a partir desse ponto. A
saudade do pai leva o menino a embarcar para onde quer que o
ruidoso trem-centopeia o leve.
Mas, antes de partir, o menino vive, em sua memória,
momentos felizes em família, fazendo com que uma dessas
lembranças nos conte sobre a pedra que abre a sequência inicial
da animação. Em um fim de tarde, quando observava o por do
sol colorido, o pai toca sua flauta para o menino que, encantado,
guarda numa latinha uma das bolinhas alaranjadas que vão se
desprendendo da melodia, latinha que ele destampa toda vez que
quer ouvir aquela música e sentir o prazer da presença afetuosa
do pai. O mesmo faz com uma bolinha de música que guarda de
sua mãe cantarolando. Essa latinha preciosa, verdadeiro portal de
acesso ao universo afetivo de sua infância, ele enterra no quintal e,
para marcar o lugar onde está, coloca a pedra de listras coloridas,
a mesma que ele observa no início do filme, a partir de onde
conhecemos todas as ambiências afetivas que o constituíram até
aquele ponto. E um novo retorno à pedra se dá. Um fim e um novo
começo, agora na busca pelo reencontro com o pai, na cidade.

O MUNDO DA CIDADE
A cidade se mostra num contraste para o menino. Ela é
monocromática, vista a partir de um filtro cromático denso de
uma cor predominante. As formas variadas e sinuosas do campo
dão lugar a formas retilíneas e angulares. Os sons são apenas os
ruídos das ações cotidianas, sons repetitivos, maquinais, sem apelo.
Uma nova ambiência, visual e sonora, áspera, se mostra de forma
contrastante com a fluidez e profusão de cores e sons do campo.
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Fig. 4: A cidade

As isotopias temático-figurativas (FIORIN, 2011, p. 112)
também mudam com a paisagem da cidade. A temática do
trabalho passa a ser costurada com cansaço, miséria, medo,
tristeza, opressão. A opressão ganha também concretização em
figuras da guerra, nos tanques e soldados. Nessa nova trama, o
homem é coisificado, é reduzido à peça de uma engrenagem que
transcende o indivíduo, transformando-o em “qualquer um” ou,
no limite, “qualquer coisa”. A sequência em que o menino vai
em busca do pai na estação de trem (de 1:00:05h a 1:00:59h)
é emblemática para mostrar o que estamos dizendo. O menino
chega à estação imaginando que irá encontrar o pai descendo do
trem. Se, num primeiro momento, ele crê estar diante do pai que
desce do vagão, logo essa percepção se desfaz. Todos os homens
que começam a descer dos vários vagões do trem são parecidos
com seu pai. Todos poderiam ser e, portanto, nenhum é de fato
seu pai. O próprio desenho musical/sonoro reforça a ideia. Se no
momento em que ele esperava o pai na estação tínhamos o retorno
do refrão, relacionado ao universo afetivo eufórico da relação com
o pai, quando ele se dá conta de que os homens são todos iguais,
a melodia vai sendo substituída por um ruído de máquina, que se
transforma no barulho do trem que vai saindo da estação, deixando
como rastro um exército de soldados e tanques, embalados por
uma banda marcial.
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Haveria outras passagens importantes a serem discutidas nas
aventuras do menino na cidade, mas vamos nos concentrar nas
relações semissimbólicas nítidas que foram se estabelecendo até
este ponto.
Aqui, podemos dizer que há uma relação semissimbólica
(FLOCH, 1985, p.14) nítida no estabelecimento das figuras do
campo e cidade. Enquanto o campo está ligado ao colorido e
às formas sinuosas, articuladas aos conteúdos temáticos da paz,
harmonia, liberdade, alegria, a cidade, por sua vez, se relaciona ao
monocromático e às formas retilíneas, articuladas com os conteúdos
da guerra, conflito, opressão, tristeza. No campo há espaço amplo
para as relações de afeto, na cidade o homem é coisificado e
reduzido à suas ações laborais repetitivas, o que o torna presa fácil
para uso como massa de manobra de interesses escusos. Dentre
esses interesses, é destacada de maneira contundente a destruição
da natureza, que chega a reboque da lógica do mercado capitalista.
Deixada, neste ponto, a análise talvez indicasse de maneira
muito saliente um direcionamento, até certo ponto, panfletário do
discurso, na medida em que traçaria uma linha clara, sem meios
tons entre duas realidades contrárias, campo e cidade, axiologizadas
de maneira inequívoca. Sem querer desfazer essa dimensão, que de
fato compõe um caminho de leitura proposto pelo filme, vamos
partir para uma análise mais atenta às isotopias de expressão,
fartamente exploradas pelo diretor, procurando entender seu papel
na maleabilização do ponto de vista organizador do enunciado.

O MUNDO EM CAMADAS: AS TRANSIÇÕES E CIRCULARIDADES
O plano de expressão aqui analisado em suas dimensões visual,
musical e sonora, cuida de suavizar a marcação dos contrários e
a rigidez da relação semissimbólica estabelecida na construção
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figurativa da oposição campo vs. cidade. Tratar a animação como
texto sincrético é pensar uma unidade de sentido manifestada
por um plano de expressão desdobrado em diferentes códigos e
orquestrados pelo sujeito da enunciação.
A semiótica discursiva retoma da linguística hjelmsleviana a noção
de neutralização contida no termo sincretismo e firma, a partir daí,
o conceito […] destinado a definir não só o acúmulo de funções
irradiadas a partir de um mesmo elemento, mas também a integração
de linguagens num todo de sentido produzido por uma estratégia
enunciativa (TEIXEIRA, 2008, p.174).

De fato, para além da manifestação de um conteúdo geral,
dotado de uma espessura inerente à riqueza de possibilidades de
sua expressão sincrética, sabemos que o plano de expressão se doa a
construir modos de interação sensível ao enunciatário, o espectador
previsto pelo próprio modo de enunciar a obra. Nesse sentido,
entender as especificidades de cada plano, suas categorias e modos
relação, acaba por desvendar uma dimensão sensorial do texto, na
qual o fazer interpretativo do enunciatário ganha também uma
dimensão de experiência da obra.
Sabemos que a noção de isotopia comumente se refere ao
plano de conteúdo, por dizer respeito a uma recorrência de traços
semânticos que garante unidade e coerência semântica ao texto
(cf. FIORIN, 2011). No entanto, a própria teoria prevê extrapolar
essa noção também para o(s) plano(s) de expressão (GREIMAS;
COURTÉS, 2008, p. 278). Em “O menino e o mundo”, isotopias
eidéticas e cromáticas aproximam conteúdos diferentes e criam
transições importantes para a estratégia enunciativa do filme.
Cores, formas e sons se transformam uns nos outros e se alternam,
num fluxo contínuo que desenha uma circularidade. As linhas
horizontais que compõem a camiseta do menino, por exemplo,
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são reiteradas em diferentes formas da expressão visual e passam a
aproximar conteúdos distintos, como no caso do corpo do menino
e o trilho do trem.

Figura 5: Isotopias da expressão visual

Para além da criação de metáforas facultada pela aproximação
de conteúdos díspares, no filme, o uso das isotopias de expressão
se coloca a serviço de caracterizar o olhar infantil – o trem é uma
centopeia, os carros e tanques são animais etc. – que se estabelece
como ponto de vista organizador da narração. Também as
reiterações de elementos de expressão constroem a ideia de fluxo
e circularidade dos eventos. Desde a introdução, a tônica de um
fluxo contínuo e circular é posta de maneira muito presente.
O jogo de imagens do início, além de remeter à figura do
caleidoscópio, é também um fractal, um padrão complexo de formas
que se repetem infinitamente com a mudança de escalas, num
contínuo em loop. O filme, em sua própria estrutura, constrói essa
circularidade, tanto no seu arco completo, iniciando e terminando
com a mesma sequência (do ponto rosa para o fractal, que leva
para a pedra colorida e, no final, da pedra colorida para o fractal,
até voltar ao ponto rosa), como em momentos específicos em que
circularidades internas são criadas: a pedra, por exemplo, retorna
em alguns momentos pontuais, criando loops intermediários. E
as isotopias eidéticas, cromáticas e melódicas criam as transições
desse fluxo contínuo.
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A arquitetura sonora e musical do filme é especialmente
importante para criar as ambiências passionais das diferentes fases
do percurso do menino e entra, inclusive, como elemento de
construção da relação semissimbólica que opõe campo e cidade
dentro de um quadro axiológico nítido, como já mencionamos.
Ao mesmo tempo, há um uso importante da recorrência sonora e
musical, no que diz respeito à instauração da temática da memória.
Os sons da natureza aproximam diferentes momentos da vida do
menino, criando uma espessura de tempo que desafia a linearidade
cronológica. O som do apito de um navio e o som do sino, por
exemplo, costuram as transições de um tempo passado com um
tempo presente, constituindo-se como estratégias das quais o
enunciador se vale para maleabilizar, no que se estabelece como
espaço da memória do menino, a disposição de um conteúdo
claramente delimitado.
O mesmo vale para o motivo melódico que se apresenta no
início do filme e passa a reverberar nas mais variadas situações,
dando cores eufóricas para as vivências do menino, exatamente por
se estabelecer como ponte de acesso ao universo afetivo da infância
no campo. Esse motivo melódico é tão importante que ganha
representação visual, nas bolas alaranjadas que são aprisionadas
em uma latinha para que fiquem à disposição como portal
musical que faculta a vivência afetiva que, de tão forte, muitas
vezes, desencadeia uma desreferencialização, um apagamento
do entorno. O fundo perde as cores e formas e torna-se branco.
Ali, é como se o menino estivesse em qualquer lugar ou em lugar
nenhum, apenas ligado às sensações desencadeadas pela memória
afetiva. Memória e vivência dos fatos se alternam e se confundem.
A gestão do fundo estabelece uma alternância entre
momentos mais saturados – tanto de informações de conteúdo,
como de informações de expressão – e momentos mais limpos,
mais brandos, o que desenha uma circularidade, constituída por
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altos e baixos, no entanto, nunca são levados a um extremo. Na
esteira da abordagem tensiva, que entende o texto como unidade
rítmica (ZILBERBERG, 2004), notamos que a arquitetura geral
da animação concebe um desenvolvimento circular das ações e
a espelha na relação sensível que prevê para seu enunciatário. O
espectador é levado, assim como o menino, nesse fluxo de eventos
que se transformam uns nos outros e que parecem retornar sempre
a um mesmo ponto. Não por acaso, a própria disposição das
imagens simulando o fractal do início retorna em vários momentos
intermediários.

Figura 6: A alternância dos fundos e oretorno reiterado do arranjo em fractais

Para além da ideia explícita da transformação contínua, o
fractal remete também à questão da mudança de escalas. As formas
geométricas que se transmutam umas nas outras num loop contínuo
são partes (infinitas) de um todo e o fluxo entre elas se estabelece em
qualquer escala analisada. É interessante pensarmos nessa questão
posta de maneira tão recorrente ao longo da animação, traçando
um paralelo com os diferentes níveis em que podemos analisar
o sujeito: podemos pensar no sujeito “o menino”, cuja narrativa
é o eixo central da animação. Mas, como já mencionamos, essa
busca pelo pai pode ser a busca por qualquer pai, na medida em
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que todos são homogeneizados pelas forças das coerções sociais.
Num outro nível ainda, podemos falar do sujeito da enunciação,
que tem no seu polo enunciatário, aquele que é convidado pelo
enunciador a ter a experiência em primeira mão desse fluxo cíclico
que organiza os eventos do enunciado, na própria alternância
sensível a que ele é submetido, com as reiterações de elementos da
expressão já mencionadas. Essa disposição cíclica gera um padrão
que alimenta as expectativas do espectador, ao mesmo tempo em
que o prende nesse universo que, a despeito das mudanças, inicia
e termina sempre no mesmo lugar. Esse espelhamento dos níveis
nos remete ao entendimento do ato enunciativo de criação do
filme como práxis, noção desenvolvida em termos operacionais por
FONTANILLE e ZILBERBERG (2001), em que se prevê que
uma “enunciação é uma práxis na exata medida em que dá certo
estatuto de realidade a ser definido aos produtos da atividade de
linguagem” (idem, p. 172). É como se o espectador fosse integrado
ao loop que se desenha na animação, nos seus diferentes níveis de
apreensão.
A recorrência dos eventos, as transformações cíclicas, a
mistura de memória e vivência, no contexto dessa narrativa,
tecida discursivamente a partir dos polos figurativos cidade e
campo, postos em relação polêmica, mas que ao mesmo tempo se
adensam na trama temática constituída pelo trabalho nos moldes
do capitalismo, na disparidade social, na dimensão individual
e coletiva do sujeito, na lógica do consumo, na destruição da
natureza, para citar as linhas temáticas mais marcadas, criam um
sujeito talhado pelo tempo, em camadas, que vão se sedimentando
pela recorrência dos eventos. Não por acaso, as linhas horizontais da
camiseta do menino reaparecem nos trilhos que o levam à cidade,
na camiseta do adulto e na própria pedra, que se coloca sobre a lata
onde está guardada a melodia dos afetos vividos, ao mesmo tempo
em que é o elemento a mostrar o lugar onde encontrá-los.
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Fiel ao semissimbolismo que estabelece um contraste
eidético, entre o universo eufórico do campo, mais arredondado e
sinuoso, em relação à disforia da cidade, mais angulosa, o sujeito
vai se transformando com o passar do tempo e vai perdendo seus
contornos originais.

Figura 7: As transformações eidéticas na representação do menino

Subjacente a essa transformação, reside a ideia de que essas
camadas de vivência, apesar de constantemente serem desafiadas
pela memória dos afetos, talham uma identidade homogênea do
sujeito, um sujeito “assujeitado” a uma armadilha social, calcada
nas desigualdades sociais que pavimentam a lógica de modo
capitalista de produção contemporâneo. A opressão que daí deriva
irradia para qualquer sujeito, de qualquer cidade mergulhada
nessa lógica. Os constantes retornos ao fundo branco mostram
uma desreferencialização a serviço da universalização, assim como
a cidade ficcional, com duas luas, abre a leitura de que aquela é
uma cidade fictícia, que pode ser qualquer cidade, construída pelo
olhar do menino, aliás, de qualquer menino.
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Se a crise impele o menino a uma narrativa de ambiência sombria,
ao mesmo tempo ela se constitui como ponto de chegada e de partida
de suas ações. As cores do início do filme que pintavam a exuberância
da natureza e a vivência eufórica do mundo afetuoso da infância,
resistem no final, na roupa do adulto que, apesar de sua reificação pela
realidade áspera desenhada por uma lógica implacável de mercado,
aparece trazendo em sua roupa, na circunscrição de um ato individual
de resistência, o colorido que, ao longo de toda animação, pintou o
universo auspicioso dos afetos. Vale lembrar que o adulto é qualquer
adulto, assim como o menino é qualquer menino, qualquer um de
nós, como a espessura de leitura aberta por esse filme de animação
procurou nos mostrar, em primeira mão.
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DA CRISE POLÍTICA À
CRISE ÉTICA: OS DIREITOS
HUMANOS NA REDAÇÃO DO
ENEM 2017
Marília Giselda RODRIGUES (UNIFRAN)
Um regime inumano estende e alarga sua inumanidade em todas as direções, também e em
especial para baixo.
Primo Levi
Quando mais da metade da população quer
ver o sangue cobrindo as ruas, quer ver a
polícia ou quem vier a fazê-lo, a matar os indesejados, os excluídos, os marginais; quando
mais da metade da população se regozija com
isso, qualquer voz que se levante falando pela
dignidade humana será execrada e levada à
matilha para que seja ali devorada, em praça
pública, sob o holofote das redes sociais.
Roberto Tardelli

INTRODUÇÃO
No final de outubro último, uma decisão judicial suspendeu
regra que estabelecia nota zero para as redações que desrespeitassem
Direitos Humanos (doravante DH) no Exame Nacional do Ensino
Médio (ENEM). A notícia da decisão, interpretada rapidamente
como liberdade para o desrespeito aos DH nas redações do ENEM
2017, circulou nos mais diversos meios de comunicação, gerou
dúvidas entre estudantes e professores, deu início a polêmicas em
torno da legitimidade da exigência de respeito aos DH em uma
prova de redação promovida pelo governo e, de forma menos
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direta, colaborou para que discursos de intolerância e ódio,
disfarçados como enunciados de defesa da liberdade de expressão,
ganhassem força nas redes sociais.
Este texto analisa discursos de apoio ou desaprovação à
decisão judicial vindos do campo político1, em postagens nas redes
sociais (Facebook, Instagram, Twitter), em perfis atribuídos a
figuras públicas do campo político, e em publicações da imprensa.
O objetivo principal das análises é identificar os elementos da
memória discursiva que atuam como construções prévias nesses
discursos, naturalizando proposições e fornecendo-lhes evidências,
com vistas à adesão dos interlocutores. Nesse aspecto, também o
ethos discursivo, como imagem do enunciador que se produz no
e pelo discurso, na confirmação ou confrontação com um ethos
pré-discursivo, nos interessa analisar, posto que o ethos participa
dos movimentos de sentidos e da incorporação dos discursos pelos
interlocutores, por meio da adesão a um mundo ético, um mundo
de valores que o discurso faz emergir (MAINGUENEAU, 2005).
A decisão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1),
em Brasília, proferida poucos dias antes do início das provas do
ENEM 2017, determinou a suspensão do item 14.9.4 do edital
do Enem, que atribuía nota zero, sem correção de conteúdo, à
prova de redação considerada desrespeitosa aos DH. A decisão foi
tomada em caráter de urgência, a pedido do movimento Escola
sem Partido, entidade criada em 2004 pelo advogado Miguel
Nagib, procurador do Estado de São Paulo, que ganhou força e
notoriedade nos últimos anos com a exacerbação do processo de
polarização política em 2014 e a propositura, na Câmara Federal,
do Projeto de Lei 867/2015, pelo deputado federal Izalci Lucas
(PSDB-DF) e do Projeto de Lei 411/2015, de Rogério Marinho
1. Entendemos campo político de modo mais alargado que o equivalente ao do sistema
político partidário ou da representação política por meio de cargos políticos legislativos
ou executivos; dessa maneira, movimentos como o MBL e o Escola sem Partido são
pertencentes ao campo político.

- 162 -

AS CRISES NA/DA CONTEMPORANEIDADE: ANÁLISES DISCURSIVAS
(PSDB/RN). Posteriormente, o Projeto de Lei do Senado
193/2016, de autoria de Magno Malta (PR-ES), acirrou a polêmica
em torno do movimento. Todos os projetos visam incluir na Lei
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBE - Lei Federal
9.394/94) o Programa Escola sem Partido2 que, segundo seus
defensores, coibiria ações de “doutrinação ideológica” dos alunos
por parte de seus professores.
Em agosto último, o Conselho Nacional de Direitos Humanos
(CNDH) publicou resolução que repudia o Programa Escola sem
Partido e qualquer alteração, nesse sentido, na LDBE3. Antes
ainda, em abril, o Alto Comissariado para Direitos Humanos da
Organização das Nações Unidas (ONU) já havia se posicionado
oficialmente contra o movimento Escola sem Partido, cujas
propostas são, como diz o documento oficial da ONU, ameaças
aos Direitos Humanos no Brasil4.
No pedido feito ao TRF1, o Escola sem Partido diz que a
regra para a redação do ENEM é uma “punição no expressar
de opinião” e que «ninguém é obrigado a dizer o que não pensa
para poder ter acesso às universidades». A ação inicial movida
pelo grupo ocorreu em novembro de 2016, com o intuito de
que valesse já a partir do ENEM daquele ano, e tramitou na 4ª
Vara Federal do TRF1, por ocasião do início dos debates sobre a
PLS 193/2016, conhecida também como “Lei da Mordaça”, na
Comissão de Educação, Cultura e Esportes do Senado. Como não
obteve sucesso na ocasião, o Escola Sem Partido ingressou com
um agravo de instrumento, que foi agora acatado pelo TRF1.
2. O PLS 193/2016 encontra-se atualmente em análise na Comissão de Educação, Cultura
e Esportes do Senado.
3. A resolução do CNDH encontra-se disponível em: http://www.sdh.gov.br/sobre/
participacao-social/cndh/resolucoes/Resoluon07escolasempartido_APROVADA.pdf.
Acesso em 29 out.2017.
4. A íntegra do documento da ONU pode ser consultado em: http://www.ohchr.org/
Documents/Issues/Opinion/Legislation/OLBrazileducation.pdf. Acesso em 29 out.2017.
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O ENEM 2017 foi aplicado em dois domingos no mês de
novembro e havia 7,6 milhões estudantes inscritos para o exame5.
A prova de redação é realizada no primeiro dia e a questão dos
DH está diretamente relacionada à competência 5, do conjunto
de competências a serem avaliadas na redação, que consiste
em “elaborar proposta de solução para o problema abordado,
mostrando respeito aos valores humanos e considerando a
diversidade sociocultural”. Fala-se em “problema abordado”
porque o tema da redação do ENEM é sempre um problema
nacional contemporâneo que deve ser discutido em um texto
dissertativo. Nesse texto, o estudante deve também apresentar
uma proposta de solução para o problema.
Alguns dos temas de exames anteriores foram “Caminhos
para combater a intolerância religiosa no Brasil” e “Caminhos para
combater o racismo no Brasil”, ambos em 2016, que teve duas
provas aplicadas; “A persistência da violência contra a mulher no
Brasil”, em 2015; “Publicidade infantil em questão no Brasil”, em
2014; “Lei Seca no Brasil”, em 2013, ano em que o critério de zerar
redações que desrespeitassem os DH foi implementado. Em 2012,
o tema abordava a questão da imigração no país, com destaque,
nos textos motivadores, para a entrada de haitianos e bolivianos no
Brasil. “Viver em rede no século 21 – os limites entre o público e
o privado” foi o tema da redação do ENEM em 2011.
O exame foi criado em 1998, durante o governo do expresidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB) e somente
essa primeira edição teve um tema diferente, não relacionado a
problemas nacionais contemporâneos – “Viver e aprender”. No
5. Este texto foi produzido antes da realização do ENEM 2017, com a primeira prova
agendada para 5 de novembro. Até o fechamento do texto, em 31 de outubro de 2017,
não havia notícia de recurso à decisão do TRF1 impetrado pelo governo brasileiro, ainda
que a presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira (INEP), órgão responsável pela prova, Maria Inês Fini, bem como o ministro da
Educação, José Mendonça Filho (DEM), tivessem dito em entrevistas à imprensa que o
governo recorreria da decisão.
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ano seguinte, em 1999, o tema era “Cidadania e participação
social”, com pedido para que o estudante apresentasse proposta
de ação social de engajamento. A coletânea de textos motivadores
trazia uma história em quadrinhos do cartunista Henfil, morto
em 1988 e ativo combatente da ditadura (Figura 1, a seguir). Em
2000, a redação do ENEM pedia que os estudantes escrevessem
sobre “Direitos da criança e do adolescente”.

Figura 1: Quadrinho da personagem Graúna, da revista Fradim, de Henfil.
Fonte: Caderno de Prova do ENEM 19996.
6. Disponível em: http://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/provas/1999/1999_
amarela.pdf. Acesso em 30 out.2017.
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Como se vê, a temática dos DH e a crença de que os
jovens são capazes de reflexões críticas acerca da realidade estão
presentes no ENEM desde sua criação, seja na temática e nos
textos motivadores da prova de redação ou nas questões de outras
matérias. Provavelmente, isso se deve ao fato de que DH constituem
um dos temas transversais previstos no documento Parâmetros
Curriculares Nacionais (PCNs) desde sua primeira versão, em
1997, sendo, portanto, também função da escola formar cidadãos
conscientes de seus direitos e deveres (BRASIL, 1997).
Além disso, na Declaração Universal dos Direitos Humanos,
que completa 70 anos, a educação aparece não apenas como
um direito, mas também como um meio para que se alcancem
os objetivos propostos no documento. Em seu início, convoca
que “cada indivíduo e cada órgão da sociedade, tendo sempre
em mente esta Declaração, se esforce, através do ensino e da
educação, por promover o respeito a esses direitos e liberdades”
(DECLARAÇÃO, 2009, p. 4).
O interesse na análise das materialidades discursivas que aqui
empreendemos reside justamente no fato de que, longe de ser “um
ato privado, individual e reservado do candidato”7, como afirma o
Escola sem Partido em sua defesa do processo que impede o INEP
de zerar redações do ENEM que desrespeitem os DH, do ponto
de vista das Ciências da Linguagem e das Ciências Sociais, toda e
qualquer atividade linguageira é performativa (MOITA-LOPES,
2013) ou, em outras palavras, desde Austin ([1962] 1990) entendese que qualquer fala (ou escrita) é uma forma de ação, já que dizer
algo é certamente transmitir ao outro certas informações sobre o
objeto de que se fala, mas é também fazer, é uma forma de ação
sobre o mundo. A linguagem é “ação sobre si, sobre outrem e sobre
7. Disponível em: < https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/os-direitos-humanosna-redacao-do-enem-27102017>. Acesso em 29 out.2017.
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as situações” (CHARADEAU; MAINGUENEAU, 2008, p. 397),
e não somente instrumento de comunicação ou representação de
pensamentos:
Como qualquer prática social, as práticas linguageiras são determinadas
e restringidas pelo social e, ao mesmo tempo, elas produzem efeitos
sobre ele, contribuem para transformá-lo [...] a linguagem não é
apenas um reflexo das estruturas sociais, mas um de seus componentes
intrínsecos. Seus efeitos sociais, se são certamente menos visíveis do
que, por exemplo, as práticas de transformação da natureza, não são
menos importantes (CHARADEAU; MAINGUENEAU, 2008, p.
397).

Temos, assim, que qualquer discurso, seja na esfera de sua
produção ou de circulação, é sempre analisável como processo
de transformação de mundo, de valores. O Escola sem Partido
defende que “as redações do ENEM não se destinam à publicação
em veículos de comunicação de massa”, e por isso bastaria ao
INEP, para “prevenir os efeitos socialmente indesejáveis de
possíveis ‘discursos de ódio’ [...] proibir seus funcionários de dar
publicidade a esses discursos”.
Somos levados a inferir – já que chegar às intenções dos
sujeitos falantes é coisa impossível a analistas de discurso – que
ou o Escola sem Partido de fato, por suposta ingenuidade, não
sabe que os sujeitos se constituem em sujeitos justamente na
interpelação ideológica que se dá no e pelo discurso, o que seria
bastante contraditório aos seus esforços de permitir que as redações
do ENEM possam apresentar manifestações verbais de desrespeito
aos DH sem que isso implique a eliminação do candidato; ou,
por outro lado, justamente por saber o poder das palavras na vida
dos sujeitos e dos jogos de poder na sociedade, busca justamente
articular argumentos, ainda que falaciosos, para aprovar medida
judicial que tem por objetivo justamente calar o discurso dos
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DH nas redações do ENEM – posto que redações do ENEM
são também materialidades discursivas, em que emergem as mais
diferentes ideologias.
Mas encontramo-nos, tanto em um caso como em outro,
diante de estratégia de controle do discurso, tentativa de torna-lo
rarefeito diante de seu poder: “a história não cessa de nos ensinar
– 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 nós queremos apoderar” (FOUCAULT, 1999, p.
10).
Nossa hipótese é que a ação do Escola sem Partido busca
afetar diretamente, por meio do que nomeiam como “defesa dos
estudantes” diante de “doutrinação ideológica” nas escolas – o que
incluiria ações de educação para os DH – os rumos da política
nacional de forma mais ampla, com uma agenda conservadora e em
aliança com outros atores políticos, tais como o Movimento Brasil
Livre e a candidatura Jair Bolsonaro à presidência da República.
Assim, suas incursões sobre a política nacional para a educação e,
mais particularmente, no que se refere à educação para os Direitos
Humanos, são maneiras que encontram para o silenciamento das
divergências e para a defesa intransigente de bandeiras como a
pena de morte, legalização do porte de armas de fogo por cidadãos
comuns, redução da maioridade penal, retirada dos direitos civis
de homossexuais, dentre outras.
A fim de subsidiar nossas análises, julgamos oportuno
recuperar parte da história da consolidação dos DH como questão
importante na política brasileira, transformada em objeto de
documentos formais do governo.
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A DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS NO BRASIL
Em 1964, um golpe deu início à ditadura civil-militar no
Brasil. Até 1985, o país conviveu com um extenso aparato repressor
institucionalizado por meio de órgãos como DOPS (Departamento
de Ordem Política e Social), DOI-CODI (Destacamento de
Operações de Informação - Centro de Operações de Defesa
Interna), SNI (Serviço Nacional de Informação) e DCDP (Divisão
de Censura de Diversões Públicas), apoiados por instituições
civis como a TFP (Sociedade Brasileira de Defesa da Tradição,
Família e Propriedade) e setores conservadores da Igreja Católica.
As violações aos Direitos Humanos no Brasil nesse período são
bastante conhecidas: vão da suspensão de direito a manifestações
de opinião contrárias ao regime e censura a manifestações artísticoculturais a outras mais graves como prisões arbitrárias, torturas,
violência sexual contra mulheres presas, ocultação de cadáveres
de presos políticos assassinados pelo regime e outras atrocidades.
Relatório da Comissão Nacional da Verdade (CNV)8 aponta que
somente no mês de abril de 1964, logo após a instauração do golpe
militar, foram efetuadas mais de 5 mil prisões.
Conforme Adorno (2010), foi justamente no período da
ditadura, em meio às lutas pela restauração da democracia no
Brasil, que os DH emergem como tema na arena pública e política.
Antes disso, mesmo em períodos de interrupção da normalidade
constitucional, como entre 1937 e 1945, por exemplo, há poucas
menções na historiografia a reivindicações de direitos humanos.
A partir do processo de transição democrática, apareceram
vários movimentos de defesa de direitos humanos por todo o
país, fortemente inspirados, segundo o autor, pela Declaração
Universal de 1948 e seus desdobramentos. Havia também pressão
8. Todos os três volumes do relatório podem ser encontrados em: http://cnv.
memoriasreveladas.gov.br/. Acesso em 29 out.2017.
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externa para que o Brasil tomasse providências acerca dos direitos
humanos, vinda, por exemplo, da Liga de Direitos Humanos da
França e da política de DH do governo Carter (1977-1981) nos
EUA.
No final dos anos 1980 e começo dos anos 1990, a agenda
dos DH no Brasil se volta para as causas de minorias sociais, para
a proteção da infância e para a defesa de direitos de apenados
(ENGELMANN; MADEIRA, 2015). Com relação a essa última
pauta, relativa aos direitos de presos comuns, no entanto, houve,
desde então, devido ao aumento dos índices de criminalidade e da
sensação de insegurança da população, uma forte rejeição ao tema,
levando diversos segmentos da sociedade a se voltar contra a defesa
dos DH, sob a alegação de que serviriam mais aos criminosos que
às suas vítimas. Caldeira (1991) afirma que essa vinculação de
DH a prisioneiros comuns ocasionou uma dissociação importante
entre a ideia de direitos em geral e a de direitos humanos, no
imaginário popular, com um processo que foi acompanhado de
intensa oposição à defesa dos DH e pelo crescimento do apoio a
formas violentas e privadas de combate e prevenção ao crime.
Adorno (2010) aponta para a demora da legitimação da
agenda de DH no Brasil e de sua institucionalização como política
de Estado. Segundo o autor, “[...] temas de direitos humanos
suscitavam reações depreciativas frequentemente associadas pela
opinião pública à defesa dos direitos de bandidos, à utopia de
militantes que imaginavam uma sociedade despida de violência ou
ainda à sede de vingança por parte de quem havia sido perseguido
durante a ditadura militar” (ADORNO, 2010, p. 5).
A Constituição Federal de 1988 é o marco legal originário do
processo de institucionalização política dos DH. Ela afirma que a
República Federativa do Brasil constitui um Estado democrático de
direito, fundado, além da soberania e da cidadania, na dignidade da
pessoa humana e no pluralismo político. Sob o ponto de vista das
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relações internacionais, orientase por inúmeros preceitos inscritos
na Declaração Universal de 1948, tais como independência
nacional, autodeterminação dos povos, igualdade entre Estados,
defesa da paz, solução pacífica de conflitos, repúdio ao terrorismo
e ao racismo, cooperação entre os povos para o progresso da
humanidade e concessão de asilo político. A Constituição atribui
ao Estado a tarefa de promover, mediante políticas públicas, a
universalização do acesso aos direitos econômicos, sociais, políticos
e culturais e de elaborar e executar políticas que assegurem a
distribuição igualitária do direito à educação, à saúde, à habitação,
ao transporte público, ao meio ambiente saudável, ao lazer e à livre
produção cultural, metas afinadas tanto com a agenda internacional
dos DH como com os Objetivos do Milênio9.
Mas é em 1996, com a edição do I Plano Nacional de
Direitos Humanos (PNDH), e no ano seguinte, com a criação
da Secretaria Nacional de Direitos Humanos no Ministério da
Justiça, ambas as iniciativas durante o primeiro mandato do expresidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB), que a temática
dos DH assume, efetivamente, relevância como assunto de Estado
(ENGELMANN; MADEIRA, 2015).
Em 1993, a Conferência Mundial dos Direitos Humanos, em
Viena (Áustria), recomendou aos países presentes que elaborassem
programas nacionais com o objetivo de transformar proteção
de direitos humanos em programa de governo. Em setembro
de 1995, o ex-presidente anunciou sua intenção de elaborar o
9. A Cúpula do Milênio das Nações Unidas aconteceu em Nova York, em

setembro de 2000. Resultou na Declaração do Milênio das Nações Unidas (2000),
conhecida como Objetivos do Milênio, que estabelece metas para redução da
miséria, da pobreza e das desigualdades sociais. Contempla metas para redução
da incidência de epidemias e endemias, da mortalidade infantil e mortalidade
materna, para expansão da alfabetização, acesso à água e ao saneamento básico
etc. Para informações mais detalhadas, ver: <http://www.direitoshumanos.usp.
br>. Acesso em 30 out.2017.
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plano governamental brasileiro. Em maio de 1996 é lançado o
PNDH, com 228 propostas. Foi o primeiro documento desse tipo
na América do Sul e um dos primeiros do mundo, a exemplo de
África do Sul, Austrália e Filipinas (ADORNO, 2010).
O PNDH reconhece a obrigação do Estado como órgão
promotor dos DH, bem como a universalidade e indivisibilidade
de tais direitos. Adota um conceito largo de direitos humanos,
que engloba direitos civis e políticos, mas, também, econômicos,
sociais e culturais. Entre os temas abordados nesse documento de
1996 estão a criminalização do porte de armas, a tipificação do
crime de tortura, a defesa dos direitos de refugiados, dentre outros.
No segundo mandato de FHC, em 2002, foi lançado o
PDNH II, com revisão e ampliação do primeiro programa e a
incorporação de recomendações da IV Conferência Nacional dos
Direitos Humanos, realizada em 1999. Entre os temas que não
constavam no primeiro plano e passaram a integrar o texto do
segundo, estão os direitos de identidade de gênero, a violência
de gênero no interior da família, o combate ao trabalho infantil,
a inclusão de pessoas portadoras de deficiência, os direitos à
educação, à saúde, à previdência e assistência social, à saúde
mental, à moradia, à alimentação, à cultura e ao lazer, à terra,
ao meio ambiente saudável, direitos de dependentes químicos e
portadores de HIV/AIDS. O documento menciona também a
proteção das populações de afrodescendentes, através de políticas
de ações afirmativas.
Assim, de um contexto de surgimento “como uma cobrança
tipicamente de esquerda endereçada a um regime que, justamente,
tinha feito das violações maciças desses direitos uma de suas bases
de sustentação” (Cf. OLIVEIRA, 1992, p. 157), a questão dos
DH no Brasil se alargou, incorporando aspectos da vida dos
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cidadãos em geral, extrapolando direitos individuais civis e se
afirmando enquanto tema de defesa de direitos coletivos, inclusive
com consequências no plano econômico e social.
O III PNDH, lançado no segundo mandato do ex-presidente
Luís Inácio Lula da Silva (PT), em 2009, incorpora demandas
oriundas de conferências que aconteceram ao longo da década
de 2000, ampliando o rol de direitos, com aprofundamento dos
direitos civis e sociais. No documento, encontram-se termos de
defesa da união civil de pessoas do mesmo sexo, da adoção de
crianças por casais homoafetivos, da efetiva laicidade do Estado,
entre outros. Mas a principal contribuição do documento é a
proposição da Comissão Nacional da Verdade (CNV), para
investigar crimes contra os DH cometidos pelo regime militar.
O III PNDH foi alvo de críticas duras, vindas de segmentos
diversos da sociedade brasileira, que acusavam o documento de
ter incorporado traços ideológicos do partido do então presidente.
Adorno ressalta, porém, o caráter suprapartidário do PNDH:
Os Programas Nacionais de Direitos são, antes de medidas
governamentais, políticas de Estado. Resultam de uma história
recente de consolidação das instituições democráticas na sociedade
brasileira. Têm por referência a Constituição de 1988, conhecida como
“Constituição cidadã”. O PNDH-3 não é, sob essa perspectiva, uma
iniciativa absolutamente nova, tampouco um tresloucado gesto de
militantes políticos da velha esquerda ou de guerrilheiros do passado,
hoje convertidos às regras da sociedade política democrática. Ao
sancionar o Decreto 7.037, de 21 de dezembro de 2010, o presidente
Lula agiu como chefe de Estado, tal como seu predecessor o fizera,
representando todos os poderes constitucionais. Era o que se esperaria
de seu papel constitucional (ADORNO, 2010, p. 10).

Dentre as críticas observadas por Adorno (2010), registramos,
de nossa parte, a reaparição da fórmula “Direitos Humanos
para Humanos Direitos”, que já circulava em outros momentos
históricos brasileiros como bandeira de defesa do “cidadão de
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bem” contra aqueles que “protegem bandidos”. A fórmula,
por sua vez, reenvia para o contexto da ditadura na Argentina,
comandada pelo chefe das forças armadas do país vizinho, Jorge
Rafael Videla que, nos sete anos de sua permanência no poder, a
partir de 1976, adotou oficialmente o slogan “Derechos humanos
para los humanos derechos”. O golpe chefiado pelo comandante
Videla, sucedido por sete anos de governo ditatorial, colocou a
Argentina em conflito com outros países (a Guerra das Malvinas
foi um desses episódios), levou a inflação a 400% ao ano,
desmantelou direitos trabalhistas, aumentou a dívida externa do
país etc. Mas, sobretudo, foi responsável pela morte de 30 mil
pessoas, consideradas opositoras do regime. Até hoje, pelo menos
10 mil pessoas estão desaparecidas e as mães e avós da Plaza de
Mayo seguem lutando para encontrar os cerca de 500 bebês que
foram sequestrados pelo regime, retirados de famílias cujas mães
desapareceram na ditadura.
Esse slogan, no Brasil, circula acompanhado de outras
fórmulas como “Bandido bom é bandido morto”, “Tá com dó
leva pra casa”, “Lugar de bandido é na cadeia”, “Direitos humanos
é privilégio de bandido”, dentre outras. Todas elas reenviam para
uma concepção segundo a qual os DH servem para defender
aqueles que são categorizados como criminosos e, por extensão, são
nocivos às pessoas categorizadas como honestas, pessoas de bem,
geralmente constituídas nesses discursos como pessoas cristãs,
trabalhadoras, de família (CALDEIRA, 1991). Exemplo bastante
célebre é o enunciado divulgado pelo deputado Jair Bolsonaro
(PSC/RJ) em variadas plataformas – “Direitos humanos, o esterco
da vagabundagem” (Figura 2, abaixo):
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Figura 2: Postagem em perfil no Tweeter do deputado Jair Bolsonaro.
Fonte: https://twitter.com/jairbolsonarostatus/765728819126951936.
Acesso em 18 ago.2017

O enunciado atribui a defesa dos direitos humanos aos
partidos PT, PSOL, Rede e PCdoB em um discurso de protesto
pela morte de um policial, categorizado como “herói”. O autor
do crime, por sua vez, é referenciado pelo sintagma nominal “um
defendido do PT, do PSOL, REDE e PCdoB”. O discurso apela
para a supressão dos DH, significados como forma de incentivo,
alimento, “esterco” para o florescimento do crime e atribui, por
extensão, a responsabilidade pelo assassinato de um policial aos
partidos considerados de esquerda no contexto político brasileiro.
A análise, ainda que bastante breve, desse texto multimodal
permite confirmar nossa hipótese de pesquisa, explicitada
anteriormente aqui, de que a existência do Escola sem Partido e
suas ações são, antes de tudo, estratégia para a consolidação no
cenário político brasileiro de uma candidatura conservadora nas
eleições 2018.
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A retomada dessas fórmulas e a emergência de outras
semelhantes é possibilitada pela memória discursiva: enunciados
que surgem no contexto das ditaduras na América do Sul são postos
novamente a circular em um contexto ao menos aparentemente
democrático, em um enquadre que busca alinhá-los à luta pela
“liberdade de expressão” contra a “ditadura do politicamente
correto” e à defesa dos “cidadãos de bem”. É o que podemos
encontrar como resultado das análises que aqui apresentamos.

COMEMORANDO A DECISÃO SOBRE DH NAS REDAÇÕES DO ENEM
Tão logo foi noticiada e decisão do TRF1 sobre a possibilidade
de atribuir, no ENEM, nota zero a redações cujas propostas de
intervenção desrespeitassem os DH, várias postagens nas redes
sociais comemoraram a decisão. Elas constituem para nós parte
do corpus de pesquisa que se encontra em andamento. Aqui,
selecionamos algumas sequências discursivas de nossa pesquisa
para a discussão do funcionamento desse movimento de tentativa
de controle dos discursos de defesa dos DH no contexto da
educação brasileira.
No Facebook, o Escola sem Partido, autor da ação que resultou
na decisão do TRF1, publicou em 25 de outubro o seguinte post
no perfil oficial da associação (Figura 3, abaixo):

- 176 -

AS CRISES NA/DA CONTEMPORANEIDADE: ANÁLISES DISCURSIVAS

Figura 3: postagem do Escola sem Partido em seu perfil no Facebook.
Fonte: <https://www.facebook.com/escolasempartidooficial/>. Acesso em 27 out.2017.

Nos dois períodos que compõem a postagem do Escola
sem Partido, o sintagma “direitos humanos” encontra-se entre
aspas. O uso de aspas é um elemento importante na análise de
discursos desde os estudos de Authier-Revuz (1990) que apontam
para o papel importante que essas marcas têm como formas de
introdução do discurso do outro, com diferentes efeitos no plano
dos sentidos. Para os analistas de discurso, a metaenunciação, ou
seja, o processo pelo qual os locutores comentam aquilo mesmo
que dizem, marcam as “não coincidências” entre enunciadores
em diferentes posicionamentos discursivos, já que não empregam
as mesmas palavras, ou, se as empregam, constroem sentidos
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diferentes, como o diz Pêcheux et al. (2014, p. 17): “constataremos
que as palavras podem mudar de sentido segundo as posições
determinadas por aqueles que as empregam”.
Koch (1997) entende que os usos de aspas, tal como estudados
por Authier-Revuz, podem indiciar variados movimentos do
enunciador ou, dito de outra maneira, as aspas são utilizadas
com diferentes funções. Nesse conjunto, está a de “diferenciação”
(KOCH, 1997, p. 53), por meio da qual o enunciado mostra
que a fonte enunciativa se distingue daqueles que usam a palavra
e que ocupa um lugar de irredutibilidade em relação à palavra
mencionada com aspas.
Esse é um efeito de sentido do uso de aspas em “direitos
humanos” nos dois períodos que compõem a postagem analisada.
A retomada, no segundo período, de parte da oração já formulada
no primeiro período, antepõe ao sintagma entre aspas o advérbio
modal “supostamente”, em “prevê a anulação das redações que,
supostamente, desrespeitarem os ‘direitos humanos’”, reforçando
o movimento dos sentidos de diferenciação em relação ao
posicionamento dos defensores de DH que o uso de aspas já
marcava.
Ainda, o discurso faz emergir, tanto pelo uso das aspas quanto
pelo recurso do adverbio “supostamente”, traços de um ethos ao
mesmo tempo irônico e de autoridade. A ironia pode ser entendida
a partir do interdiscurso, ou seja, do espaço de trocas entre dois
posicionamentos em relação polêmica (MAINGUENEAU, 2008):
os posicionamentos discursivos de defesa (o outro em relação ao
discurso do Escola sem Partido) e o de deslegitimação dos Direitos
Humanos. Se substituíssemos as aspas nesse texto teríamos algo do
tipo “como diria x”, aqui interpretado “como eles chamam a defesa
dos direitos de bandidos”, por meio do qual o Escola sem Partido
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assume seu afastamento em relação à DH ou, no mínimo, uma
posição de restrição dos DH para aqueles humanos considerados
direitos.
O traço de autoridade do ethos discursivo nesse post emerge
a partir da articulação de uma maneira de dizer marcada pela
assertividade, sem recurso à modalização, tal como ocorre em
manchetes de notícias jornalísticas, combinada ao uso das aspas
que, para Authier-Revuz (2004), podem assumir um caráter
ostentatório, uma espécie de narcisismo, como se o enunciador
marcasse seu discurso de modo a construir algo como “sou
irredutível em relação às palavras que emprego porque sei muito
bem o que digo”. Trata-se, como preconiza Maingueneau (2005),
da construção de uma imagem de orador por meio do discurso,
não só pelo que diz de si, mas sobretudo pelo modo como o diz,
que não releva necessariamente da intencionalidade de um sujeito
que opera como centro de onde emana todo sentido, mas do
posicionamento discursivo, dos lugares que os sujeitos ocupam
nas práticas discursivas.
No dia seguinte à postagem do Escola sem Partido, o jornal
online Odiarionacional.org, voltado à divulgação de pautas
conservadoras10, publicou a seguinte notícia (Figura 4, abaixo):
10. Sintomaticamente, não encontramos disponível no site do referido jornal informações
sobre os responsáveis jurídicos pela publicação, tais como um Expediente nos veículos
jornalísticos tradicionais ou mesmo uma aba como Quem somos, mais usual em
publicações na web. A conferir em: http://odiarionacional.org/. Último acesso em 29
out.2017.

- 179 -

AS CRISES NA/DA CONTEMPORANEIDADE: ANÁLISES DISCURSIVAS

Figura 4: notícia sobre as redações do ENEM e DH.
Fonte: http://odiarionacional.org/2017/page/65/. Acesso em: 28 out.2017

Nessa sequência, há um deslizamento de sentidos pelo uso
de itens lexicais próprios do discurso de defesa dos DH para dizer
dos direitos dos estudantes, que estariam em prejuízo se a redação
do ENEM não fosse modificada, em seus critérios de avaliação,
pela decisão judicial. A questão se desloca então do desrespeito aos
DH para o risco de “violar direito dos candidatos”, construindo
um efeito de sentido de legitimidade ao discurso da direita, que
se apresenta como defensora de direitos, mas não de bandidos, e
sim dos estudantes do Ensino Médio que têm, na nota do ENEM,
com grande peso para a redação, um critério importante para o
ingresso nas universidades.
Esse mesmo funcionamento discursivo pode ser encontrado
na postagem do Movimento Brasil Livre (MBL), no Facebook
(Figura 5, a seguir):
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Figura 5: postagem do MBL.
Fonte: http://www.facebook.com/pg/mblivre/
posts/?ref=page_internal. Acesso em 29 out.2017.

Nessa sequência discursiva, atribui-se à decisão judicial o
peso de propiciar aos estudantes, “agora”, quer dizer, antes eles
supostamente não tinham, “mais liberdade de expressão”. No
escopo de nossa pesquisa em andamento, sobre Direitos Humanos,
Raça, Gênero, Sexualidade e outros marcadores sociais nas práticas
discursivas contemporâneas e passadas, investigamos também
os sentidos construídos pela circulação da fórmula discursiva
(KRIEG-PLANQUE, 2010) “liberdade de expressão”, da qual
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“liberdade de opinião”, na sequência discursiva aqui analisada, é
uma variante possível. Um sujeito livre – ideia que é reforçada
pelo nome e pela logomarca do MBL no canto à esquerda da tela
– seria, então, nesse discurso, aquele que tudo pode, que estaria
à vontade para dizer o que bem entender, ainda que esse dizer –
entendido sempre como um agir – marque a violação do direito
de outros sujeitos, encarcerados ou não, praticantes de crimes ou
não, de classe média ou moradores da favela, trabalhadores ou
desempregados, brancos ou negros etc.

ÚLTIMAS CONSIDERAÇÕES
As reflexões e análises aqui apresentadas nos permitem
evidenciar as marcas da memória discursiva da ditadura que
permitem a aparição, a circulação e a amplificação desse discurso
que busca limitar a ideia de Direitos Humanos ou mesmo extirpála da sociedade, por meio de estratégias de silenciamento dos
discursos de defesa desses direitos, por meio de estratégias de
ressignificação desses discursos e de sua deslegitimação perante a
sociedade.
Dentre as marcas da irrupção da memória discursiva nesses
enunciados estão os diferentes slogans que surgiram no bojo de
regimes de direita radical que usurparam direitos não somente
de pessoas encarceradas, mas muito mais de cidadãos de todas
as categorias imagináveis (por aqueles a quem apraz categorizar
pessoas), pela simples razão de serem oposição ao pensamento e às
práticas de supressão de direitos orquestradas pelas ditaduras no
Brasil e Argentina.
Se nos interessa a análise desses enunciados, desse discurso
de desconstrução da legitimidade dos Direitos Humanos, não é
somente por seu aspecto de ilegalidade – continuamente apagada
por organismos oficiais – diante do que preconiza a Constituição
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Federal, a Declaração Universal dos Direitos Humanos e as leis
brasileiras que nela se embasam, mas sobretudo por seu potente
caráter de retrocesso, de destruição dos esforços perpetrados
por educadores e educadoras deste país, professores de redação,
de disciplinas variadas, que debatem, à luz do que preconiza o
ENEM, as temáticas em torno dos Direitos Humanos no Brasil.
A análise de declarações de autoridades, de políticos e
militantes em favor e contra os DH, retiradas de diversas mídias
em plataformas online, onde se dão cada vez mais os movimentos
de leitura sobretudo dos mais jovens, com base no conceito de
memória discursiva e dos dispositivos analíticos de uma análise
enunciativa dos discursos, colabora para explicar o estado atual das
coisas a que chegamos no Brasil.
Corrobora também para a defesa, cada vez mais necessária, do
caráter performativo de toda linguagem, dos efeitos das repetições
e remodelações que operam no nosso cotidiano, da certeza de
que palavras não são somente sílabas ao vento ou guardadas em
redações “privadas”. Palavras conformam mundos, investindo o
vivido dos sujeitos. Resta saber se esta discussão, que não é sobre
DH na redação do ENEM simplesmente, mas sobre o direito à
vida neste país, seguirá os rumos das ditaduras ou da democracia
que vem sendo construída a duras penas desde aquele doloroso
ano de 1968 que não terminou.
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