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Vozes do Social

APRESENTAÇÃO
Esta coletânea reúne artigos de treze pesquisadores brasileiros
e um francês que, utilizando-se de diferentes teorias do texto e do
discurso, a Semiótica francesa, a Análise de Discurso francesa, a Análise
Textual dos Discursos e a Análise Crítica dos Discursos refletem teórica
e analiticamente sobre uma temática comum: a enunciação, visual
e sincrética em textos midiáticos contemporâneos que ecoam vozes
sociais, analisadas sob uma perspectiva linguageira.
Os quatro primeiros artigos cujo referencial teórico é a Semiótica
francesa revelam homogeneidade na abordagem do conceito de
enunciação visual e sincrética utilizado pelos pesquisadores que buscam
apreender não somente o modo como se manifesta a construção da
subjetividade nos textos, mas também a forma como o ponto de vista
enunciativo reflete sobre valores sociais contemporâneos,
No primeiro artigo, de caráter teórico-analítico, intitulado “A
enunciação enunciada na imagem”, Maria Giulia Dondero, pesquisadora
do Fonds National de la Recherche Scientifique da Universidade de Liège,
reflete sobre duas questões que se apresentam ao semioticista no
estudo da imagem. A primeira se relaciona à subjetividade inscrita na
imagem. A análise enunciativa do enunciado visual, segundo Dondero,
visa a descrever os pontos de vista a partir dos quais a imagem foi
concebida e será apreendida pelo olhar do observador, configurando-se
como uma ferramenta propícia para estudar de que maneira os valores
e as ideologias se inscrevem nos enunciados visuais. A segunda questão
diz respeito à noção de metalinguagem sobre o visual, e a semioticista
italiana, por meio de análises de inúmeros enunciados visuais, faz
alusão a quatro modos de a imagem se auto-referenciar: a tematização
do ato produtivo, a embreagem, a perspectiva e a textura, entendida
como o lugar onde o corpo inteiro do produtor deixa vestígios de sua
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impressão única, sendo considerada por Dondero um retrato perfeito do
próprio ato enunciativo.
O artigo “Estratégias enunciativas de construção da inclusão na
HQ”, de Jean Cristtus Portela, analisa as figuras da inclusão da HQ
autobiográfica O árabe do futuro: uma juventude no Oriente Médio (19781984), de Riad Sattouf, observando o modo de inclusão do pai de Satttouf
na sociedade francesa e sua relação com a cultura árabe. O pesquisador
observa a figuratividade na HQ do ponto de vista cultural e afetivo e,
para chegar à inclusão e à sua configuração narrativa e discursiva no
texto, parte da noção de exclusão, anterior à inclusão. Portela observa
assim que a HQ manifesta uma narrativa em torno da reparação da falta
na qual a inclusão é concebida como uma arte da resistência.
Em “Game of Thrones: usos políticos nas eleições presidenciais e
no atual governo”, Alexandre Marcelo Bueno analisa a relação que se
estabelece entre personagens e acontecimentos dessa série televisiva
e da campanha presidencial de 2018, assim como do início do governo
Bolsonaro, manifestados em postagens da Internet. Utilizando um
corpus constituído de fotos, e memes postados em redes sociais
nesse período, o pesquisador, com base na noção de mestiçagem
(ZILBERBERG, 2004), analisa o modo como os enunciadores dos textos
mesclam acontecimentos e figuras da série de tv e do universo político
brasileiro como uma estratégia para atrair a atenção dos enunciatários.
Matheus Nogueira Schwartzmann, em “O retrato da chacina:
estratégias de humanização no Caderno Cotidiano, toma o retrato como
estratégia de ressensibilização porque trata da cobertura jornalística
de uma chacina em que a vítima é branca e de classe média, que vai,
pouco a pouco, reconstruir uma história de vida natural à de uma classe
social específica, reflexo da própria imagem do enunciatário-leitor do
jornal. Para Schwartzmann, o Caderno Cotidiano, da Folha de S. Paulo,
consolida-se como instrumento de poder de uma dada classe, ratificando
um certo cotidiano cultural já cristalizado, em que as condições sociais,
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econômicas, raciais e etárias controlam os discursos de humanização e
desumanização, de perda ou ganho de direitos e da cidadania e, por fim,
da vida e da morte.
A compreensão da linguagem na relação constitutiva com os sujeitos
e os sentidos pauta os processos de significação examinados em outros
quatro textos desta coletânea que aqui representam o domínio teórico
da Análise de Discurso em sua vertente materialista. Os diferentes
textos articulam o verbal e não verbal em percursos que significam os
sujeitos e seus corpos, abordados em diferentes materiais e temas que
dizem de um social dividido, tipificado entre imagens e palavras.
No primeiro texto relacionado ao domínio teórico da Análise de
Discurso, intitulado “Movimentos de sentido sobre o trabalho infantil:
uma discussão sobre o gesto fotográfico e autoria”, Aline Fernandes
de Azevedo Bocchi mobiliza duas fotografias recortadas de distintos
materiais para problematizar os modos de produção de sentidos sobre
o trabalho infantil na sociedade brasileira, numa discussão sobre a
natureza do gesto fotográfico e as distintas formas de autoria decorrentes
de diferentes enunciações visuais.
A felicidade na conjuntura das novas tecnologias é o tema abordado
por Débora Massmann e Klenia Meireles Cantanhede Lago, que o
trabalham tendo em vista o referencial teórico da Semântica Histórica da
Enunciação articulado à Análise de Discurso. No artigo “Da ‘eudaimonia’
às redes sociais: historicidade e sentidos em torno da felicidade”, a
autoras lançam um olhar para o espaço digital, compreendendo-o como
lugar onde sentidos e sujeitos de/em felicidade são dispostos em vitrines
imaginárias, textualizados em fotografias e imagens espetaculares.
Wagner Ernesto Jonas Franco em “O político no filme O fotógrafo
de Mauthausen” articula a Análise de Discurso com a Semântica
do Acontecimento, para fundamentar as análises sobre o político,
compreendido como parte do funcionamento dividido e conflituoso das
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línguas, no filme O fotógrafo de Mauthausen. Para tanto, o autor convoca
os conceitos de “materialidade significante” e “metonimização das
imagens”, que lhe permite trabalhar a relação entre língua e história
em materialidades não verbais, como o som e a imagem. Enquanto a
materialidade significante faculta a apreensão do sentido como efeito do
trabalho simbólico, a metonimização das imagens coloca a metonímia,
compreendida como deslizamento, como modo com que sujeito e desejo
se inscrevem em imagens pelo equívoco.
“Da imagem do corpo em movimento: o ABC Bailão no espaço
urbano”, intitula o capítulo de Atílio Catosso e Cleyton Antonio da
Costa. No texto, os pesquisadores mobilizam conceitos da Análise de
Discurso em uma reflexão sobre os sujeitos gays e as formas do discurso
urbano; mediante processos de subjetivação e individuação, os sujeitos
se significam na cidade em discursos e práticas que movimentam seus
corpos ao ocuparem espaços, produzindo a resistência desses corpos,
em processos que se textualizam no entremeio de imagens e palavras
constitutivas do documentário analisado pelos autores.
A coletânea conta ainda com três artigos de pesquisadores da PUC-SP
que, assumindo campos de investigação teóricos como a Análise Textual
dos Discursos, a abordagem discursiva de Dominique Maingueneau e a
Análise Crítica dos Discursos empreendem análises de textos sincréticos
do universo midiático contemporâneo
Jarbas Vargas Nascimento em “A construção da enunciação verbovisual na mídia impressa religiosa” examina a construção da enunciação
em textos religiosos da mídia impressa. O pesquisador, na esteira de
Maingueneau e em diálogo com Benveniste e Charaudeau, faz uma
leitura crítico-reflexiva da contracapa do Calendário 2020, produzida
por missionários católicos Combonianos, cuja cenografia apresenta
uma imagem fotográfica da Virgem Maria negra com o Menino Jesus ao
colo. O texto faz ecoar a voz do enunciador e dos missionários a respeito
do carisma institucional e da valorização que a Virgem Maria assume no
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espaço social atual, com o intuito de garantir uma identidade materna a
todos os povos.
Sueli Cristina Marquesi e Andrea Pisan Soares Aguias em “Vozes
do social em um fórum gamer: uma abordagem da Análise Textual
dos Discursos” analisam mensagens postadas por jogadores de games
digitais em uma comunidade gamer on-line. As pesquisadoras discutem
as vozes manifestadas nos textos e verificam como são representadas
verbalmente, relacionando-as a elementos visuais utilizados nas
mensagens de um fórum desenvolvido na plataforma Stea. A análise
evidencia que as vozes revelam o ponto de vista do sujeito enunciador,
seus objetivos e intencionalidades.
Em “Análise de discurso textualmente orientada: a dimensão social
da linguagem”, João Hilton Sayeg-Siqueira parte das considerações
de Norman Fairclough sobre o modelo que distingue três dimensões
no discurso: texto, prática discursiva e prática social. Entendendo o
discurso como um modo de ação, pela linguagem, dialeticamente
relacionado à estrutura social em que é produzido, o autor assume o
ponto de vista segundo o qual as sanções, ideológica e hegemonicamente
determinadas, estão imbricadas nas relações entre linguagens e demais
práticas sociais.
A coletânea em tela reúne, pois, artigos que refletem sobre as
vozes do social que ecoam na voz de diferentes enunciadores de textos
midiáticos contemporâneos cujos sentidos o enunciatário, simulacro do
leitor, é convocado a reconstruir a partir de estratégias enunciativas
apreensíveis por meio de visadas teóricas discursivas assumidas pelos
brilhantes pesquisadores aqui reunidos.

Os organizadores.
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A ENUNCIAÇÃO ENUNCIADA NA IMAGEM1
Maria Giulia Dondero
Fundo Nacional da Pesquisa Científica/Universidade de Liège2

Introdução
Este texto visa a dar conta dos desenvolvimentos da teoria da
enunciação em razão da questão colocada por Benveniste (1974, p. 4378) sobre a possibilidade de estender esse conceito para a música e para
outras linguagens não verbais. Se os semioticistas herdeiros de Saussure
que se dedicaram à teorização e às análises da linguagem visual nos anos
1980 e 1990 não trataram da questão da enunciação3 , uma segunda e uma
terceira geração de semioticistas, em contrapartida, levaram a sério esse
problema e desenvolveram o conceito justificando a sua legitimidade
em um âmbito extraverbal. Há trinta anos, em Os espaços subjetivos.
Introdução à semiótica do observador (discurso, pintura, cinema)4 ,
Jacques Fontanille (1989) lançou o desafio da transposição do conceito
de enunciação no âmbito do visual e do audiovisual (pintura e cinema),
e a obra permanece sendo, na atualidade, a referência de toda reflexão
contemporânea sobre esse assunto. Além dele, outros pesquisadores da
1
Texto original em francês “L’énonciation énoncée dans l’image”, publicado
em 2016 na coletânea organizada por Marion Colas-Blaise, Gian Maria Tore e Laurent Perrin – L’énonciation aujourd’hui: un concept clé des sciences du langage (https://orbi.uliege.be/bitstream/2268/176921/1/2016%20%20L%27Enonciation%20Aujourd%2 7hui.pdf) – e traduzido para o português por Flavia Karla Ribeiro Santos e
Patricia Veronica Moreira, com revisão de Jean Cristtus Portela, para ser apresentado
em palestra realizada no Instituto Presbiteriano Mackenzie em 22 de fevereiro de 2019.
2
Fonds National de la Recherche Scientifique/Université de Liège.
3
Ver, a esse respeito, Greimas (1984), Floch (1985, 1986, 1990), Thürlemann
(1982), Silva (2004).
4
Les espaces subjectifs. Introduction à la sémiotique de l’observateur (discours, peinture, cinéma).
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Escola de Paris5 prosseguiram na abordagem sobre corpora fotográficos
e outros tipos de imagens, tanto de estatuto artístico como científico6.
É necessário, no entanto, não esquecer que, durante os anos 1980
e 1990, a questão da enunciação visual foi desenvolvida pelos teóricos
do cinema7 , bem como pelos teóricos e historiadores de arte, tais como
Louis Marin8 e Victor Stoichita9 . Assim, se os corpora privilegiados
por esses pesquisadores foram as imagens de estatuto artístico – o que
tornou tendência identificar enunciação visual e enunciação artística –,
a análise da enunciação que tem relação com as imagens pertencentes a
outras esperas sociais emerge cada vez mais na semiótica 10.
Um retorno a essa questão se revela hoje necessário por várias
razões. Algumas são internas à disciplina e às ciências da linguagem
– a legitimidade do visual na qualidade de linguagem, o diálogo entre
a semiótica e a linguística, que essa obra testemunha –, outras são
extradisciplinares, oriundas sobretudo da filosofia da arte e das ciências
da informação e da comunicação, além de concernentes à exigência
de uma metodologia capaz de explicar o funcionamento das imagens
contemporâneas. A questão da enunciação é, por fim, o ponto de partida
de toda análise de imagens, não somente em sua versão “restrita” (a
enunciação enunciada, que será tratada aqui), mas também em sua
versão “estendida” – que engloba os contextos de produção das imagens
5
A semiótica visual de abordagem cognitivista, como a do Groupe µ, jamais
colocou questões em termos de enunciação, mas todos os trabalhos sobre o quadro e o
enquadramento conduzidos pelo Groupe µ desenvolvem a problemática enunciativa.
6
Ver Beyaert-Geslin (2008), Basso Fossali e Dondero (2011), Dondero (2009a)
e (2013), bem como Shairi e Fontanille (2001).
7
Ver Metz (1991) e Casetti (1990).
8
Ver Marin (1989) e (1993).
9
Ver Stoichita (1993). Sobre a teoria dos dispositivos metapicturais e a enunciação, ver Dondero (2016).
10
Ver Beyaert-Geslin (2009) sobre a reportagem de guerra, Dondero (2014a)
sobre a fotografia de moda, (2014c) sobre a fotografia documental e Dondero e Fontanille (2012) sobre a imagem científica.
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e as esferas sociais que a tornam inteligível (a arte, a ciência, o direito,
a religião, etc.)11 .
Ao longo desse capítulo, trataremos de duas questões fundamentais
e estreitamente interligadas que competem à enunciação no visual.
A primeira tange à subjetividade inscrita na imagem e será abordada
por meio da noção de enunciação enunciada12 (pessoa/espaço/tempo).
A análise enunciativa do enunciado visual visa a descrever “de onde
vemos”, a saber, os pontos de vista a partir dos quais a imagem foi
concebida e solicita ser apreendida pelo olhar do observador. Ela é,
portanto, uma ferramenta propícia para estudar de que maneira os
valores e as ideologias são encarnados pelos enunciados visuais.
A segunda questão concerne à noção de metalinguagem sobre
o visual. Como afirmou Jacques Fontanille, a enunciação é “uma
metalinguagem ‘descritiva’, pois, predicando o enunciado, explicita
sua própria atividade, codifica-a, fazendo dela um acontecimento
11
Trata-se da acepção “restrita” da teoria da enunciação, que se opõe à acepção
“estendida” segundo a célebre distinção formulada por Kerbrat-Orecchioni (1980). A
versão estendida dessa teoria (pensamos na análise do discurso e nos trabalhos de D.
Maingueneau) rejeita os limites das explorações até descrever a cena da enunciação,
a situação de comunicação e seus componentes (os protagonistas do discurso, as circunstâncias espaço-temporais, as condições de produção/recepção, o contexto histórico e cultural, as determinações genéricas e socioletais). Na semiótica, a enunciação em
sua versão estendida está atualizada em pesquisas recentes, nas quais se pode dar conta
da enunciação estendida estudando os estatutos das imagens (artísticas, científicas,
políticas), ligando-as às formas simbólicas de suas instituições, tais como os museus,
os laboratórios, a imprensa, às suas práticas de produção, de exposição, de valorização
e aos objetos que as “suportam”: dispositivos de fixação e apresentação de obras, telas,
etc. Para saber mais sobre a questão da enunciação visual versão “estendida”, ver o
capítulo quatro de Fontanille (2008), Dondero (2009b), Fontanille (2014).
12
Ver, a esse respeito, a entrada “enunciação” em Greimas e Courtés ([2011, p.
168] 1979, grifos do autor) “Frequentemente insistimos numa confusão lamentável
entre a enunciação propriamente dita, cujo modo de existência é ser o pressuposto
lógico do enunciado, e a enunciação enunciada (ou narrada), que é apenas o simulacro que imita, dentro do discurso, o fazer enunciativo: o “eu”, o “aqui” ou o “agora”,
encontrados no discurso enunciado, não representam de maneira nenhuma o sujeito,
o espaço e o tempo da enunciação”.
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sensível ou observável” ([2012, p. 270] e 2003, p. 283). Uma primeira
interrogação então aparece: pode-se falar de metalinguagem no âmbito
do visual, onde é difícil detectar uma verdadeira língua visual entendida
como reservatório de todas as formas possíveis? Para responder, seria
necessário considerar três questões:
1. Podemos falar de metalinguagem diante de uma única imagem
que conteria, nela mesma, sua linguagem e sua metalinguagem? Como
poderíamos distinguir a linguagem e a metalinguagem na imagem? É,
afinal, necessário conceber uma hierarquia entre linguagem-objeto e
metalinguagem? Cada imagem conteria sua própria “língua” local ou
haveria uma língua exterior à imagem, servindo-lhe de gramática? E,
por fim, existiria uma gramática do visual?
2.		
A imagem necessita de uma outra imagem para ser
compreendida em suas estruturas significantes – uma outra imagem
no interior de uma série, de uma cadeia de citações, etc.? Nesse caso
específico, cada imagem seria concebida, sobretudo no campo da arte,
como releitora/tradutora de uma outra; toda imagem tomada no interior
de um intertexto, seria entendida como um lugar de releitura de outras
imagens, segundo o modelo de interferências de Michel Serres13 que
exclui toda hierarquia entre linguagem-objeto e metalinguagem.
3.		
A abordagem metalinguística própria da imagem realizase melhor a partir de uma “tradução intersemiótica”, ou mesmo de uma
operação de tradução de uma imagem em uma outra linguagem, por
exemplo, a linguagem audiovisual, a gestual, a musical, a verbal? Nesse
caso, não se trataria somente de uma “tradução” de um texto visual em um
texto literário, por exemplo, mas de uma “tradução intersemiótica” em
que a comparação entre textos pertencentes a sistemas de organização
linguageira diferentes levaria à interrogação sobre a especificidade dos
planos de expressão das linguagens (forma e substância)14
13
Ver, a esse respeito, Bouquiaux, Dubuisson, Leclercq (2013).
14
Essas duas últimas abordagens estão muito próximas da distinção formulada
por Klinkenberg (2000) entre metassemiótica homossemiótica e metassemiótica heterosemiótica. Sobre a questão da hierarquia da linguagem e da metalinguagem, ver
Zinna (2013).
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1. A Enunciação como mediação e como apeopriação
Para introduzir a questão da enunciação, vamos abordar brevemente
a relação entre língua e fala e a maneira como se pode entendê-la no
quadro do visual. Trataremos essa questão a partir do ponto de vista da
Escola de Paris, que ilustra, assim, o ato de passagem entre a língua e a
fala:
É a Benveniste que se deve a primeira formulação de
enunciação como instância da “colocação em discurso” da
língua saussuriana: entre a língua, concebida geralmente
como uma paradigmática, e a fala – já interpretada por
Hjelmslev como uma sintagmática e tornada agora
mais precisa quanto a seu estatuto de discurso –, seria
necessário, com efeito, prever estruturas de mediação,
imaginar também como o sistema social que é a língua
pode ser assumido por uma instância individual, sem com
isso se dispersar numa infinidade de falas particulares
(situadas fora de toda apreensão científica) (GREIMAS;
COURTES, 2011 [1979], p. 166, grifos nossos).

Nos termos da teoria de Greimas, a enunciação é a apropriação
das estruturas semionarrativas (estruturas profundas da competência
semiótica) por um indivíduo que seleciona as possibilidades linguageiras
e as realiza em discurso (a performance). A realização individual das
estruturas possíveis ocorre graças a uma tomada de iniciativa: é o
ato enunciativo que produz o enunciado. Não há enunciado sem ato
de enunciação prévio, como não há enunciado sem um ponto de vista
instaurador, ou mesmo uma axe de referência servindo como centro
gerador e regulador do acesso à significação pelo intérprete.
Esse ato de apropriação individual possibilita considerar a teoria da
enunciação não somente como uma teoria da passagem entre língua
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e fala, ou mesmo como uma mediação entre sistema e processo, mas
também como teoria da inserção do sujeito na linguagem. Por isso,
abordaremos, em primeiro lugar, a acepção de mediação entre língua e
fala e, em um segundo momento, dedicar-nos-emos à subjetividade e ao
ponto de vista.
A primeira acepção de enunciação concerne, portanto, ao seu papel
de mediação entre língua e fala. Primeiramente, existe uma língua
visual? Afinal, para analisar um enunciado visual e compreender de que
modo ele significa na relação com as outras imagens, seria necessário
conhecer o repertório coletivo de formas estabilizadas no uso, ou
mesmo as combinações possíveis de formas que são oferecidas como
admissíveis ao produtor no momento da fabricação da imagem. Nesse
sentido, existe uma gramática de traços na pintura, funcionando como
um sistema? Uma gramática única e universal de combinações de cores,
de linhas, de formas, como sustentaram os membros do Groupe µ15?
No nível da morfologia, é necessário lembrar que, diferentemente
do alfabeto das línguas naturais, onde cada traçado forma uma unidade
facilmente distinguível da outra (a letra g em relação à letra c, por
exemplo), na pintura estamos sempre diante de manifestações que não
podemos reduzir às classes de elementos invariantes: não existem classes
fixas e fechadas de elementostopológicos, cromáticos e eidéticos16 , o que
obriga as unidades a serem construídas e reconstruídas a cada imagem.
Dito de outra forma, não existe um reservatório de traçados separados
e cujo valor seria fixado dentro de um sistema de potencialidades antes
da “colocação em imagem”17
O problema pode, afinal, ser descrito da seguinte maneira: de
uma parte, não podemos considerar a existência de uma língua visual
15
Groupe µ (1992).
16
Ver, a esse respeito, a análise de Blumen-Mythos de Paul Klee feita por Thürlemann (1982), onde o semioticista tenta construir classes de elementos de superfície
e de elementos lineares que somente são detectáveis no interior do quadro.
17
Um contraexemplo é aquele de Paul Klee (1964) que construiu um tipo de
alfabeto pictural.
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universal; de outra, não podemos mais conceber cada quadro como um
sistema em si, onde a língua coincidiria com a fala, o sistema com o
processo. Se tivéssemos de seguir esse caminho, cada enunciado visual
desenvolveria suas próprias ferramentas de compreensão em seu
interior e possuiria uma gramática própria, inteiramente autônoma
e única. Essa concepção implicaria que cada língua pictural seria
totalmente diferente das línguas de outros pintores, o que levaria a uma
impossibilidade de comunicação entre os projetos de diferentes artistas
e toda filiação.
Estamos propensos, antes, a uma posição mediana entre a opção
segundo a qual existe uma língua visual universal, que foi, em parte,
proposta pelo Groupe µ, e aquela que concebe cada imagem como um
microcódigo dotado de sua própria microgramática (opção testada por
certo número de greimasianos)18 : existiriam, antes, várias línguas
visuais segundo os estatutos de onde decorrem as imagens (arte, ciência,
direito, religião, etc.)19 , mas existiriam, igualmente, várias sub-línguas
no interior de cada estatuto, distinguindo-se de acordo com as épocas e
as tradições.
A relação língua-fala pode, portanto, ser relida à luz dos estatutos
da imagem: é necessário diferenciar a noção de enunciação segundo
os campos das imagens levadas em consideração (artístico, científico,
religioso, publicitário, político etc.). Cada estatuto da imagem, ou
mesmo cada valorização que a imagem assume em um campo social
18
Nesse sentido, poder-se-ia levantar a hipótese de que existe uma microlíngua própria de cada artista, como fez o semioticista Floch (1985), em sua análise da
Composition IV, de Kandinsky. Essa abordagem permitiu o levantamento de hipóteses
sobre a significação dos quadros abstratos a partir dos quadros mais figurativos – pintados no início de sua carreira, e próximos da Composition IV –, bem como de quadros semifigurativos, caracterizados por títulos que condensam seu conteúdo. Floch
reconstruiu um microssistema local e historicamente atestado que mostra dentro de
que configurações se encontra o percurso de Kandinsky.
19
É necessário, por fim, lembrar que, para o estudo da linguagem visual, a semiótica greimasiana escolheu o córpus pictural, pertencente ao campo da arte, enquanto
que, para constituir teorias linguísticas sobre a enunciação, o córpus foi escolhido no
interior do funcionamento cotidiano da linguagem.
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dado, é determinado por um tipo de enunciação específico que depende
de séries, de genealogias, de intertextos, bem como de instituições que
os acolham (museu, laboratório, catedral) e que tornem inteligíveis as
imagens que lá se realizam 20

2. A subjetividade no visual. O enunciado e a enunciação
A segunda acepção da noção de enunciação diz respeito ao ato de
apropriação individual da língua saussuriana através de uma seleção
que termina em um produto linguageiro concluído e realizado que se
chama enunciado. Esse enunciado é o resultado da “língua em uso” e é
objetivado sobre um suporte.
O enunciado, seja verbal, pictural, fotográfico, fílmico etc., é
entendido na qualidade de totalidade significante: o que associa esses
diferentes tipos de enunciado é o fato de terem sido produzidos por
um ato enunciativo, ou mesmo por um gesto de projeção, ou seja, por
uma debreagem 21. Um enunciado se caracteriza pelo fato de que foi
produzido a partir de um ato de projeção que lhe garantiu limites e
fronteiras (a moldura, no caso da pintura 22; a capa e a contracapa, no
caso do romance; o crédito e o fundo do crédito, no caso do filme, etc.).
Admite-se que os enunciados são analisáveis a partir do estudo
das relações diferenciais entre formas, cores e posições23 , o que nos
permite compreender a construção do ponto de vista e prever a posição
20
Sobre o campo e a enunciação, especialmente a noção de economia, ver Bordron (2010). Sobre os estatutos das imagens fotográficas, ver Basso Fossali e Dondero
(2011).
21
Ver Greimas e Courtés (2011 [1979], entradas “debreagem” e “embreagem”).
22
Na pintura, é graças ao encerramento proporcionado pela moldura que se
pode admitir que o quadro funciona como um microssistema linguageiro que nos
permite identificar os pontos de foco, as múltiplas relações entre o centro e a periferia,
os equilíbrios entre os diferentes planos em profundidade, a economia das forças de
direção da luz, etc.
23
Sobre as categorias plásticas topológicas, cromáticas e eidéticas, ver Greimas
(1984), Floch (1985), Groupe µ (1992).
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que o observador espera ocupar, seja ela espacial, pragmática, cognitiva
e passional. De certa maneira, o enunciado prescreve ao intérprete uma
tomada de posição, os percursos do olhar, bem como um conjunto de
valores com ele compartilhados24
Se a enunciação tange, na linguagem verbal, ao dizer, ou mesmo à
maneira de afirmar e de assumir o enunciado, bem como de recebê-lo,
no caso da imagem, diz respeito, antes, ao fazer corporal, que se pode
entender como desdobrado em um fazer da produção (pintar, fotografar,
desenhar, etc., por exemplo) e em um fazer da observação (contemplar,
olhar, apreender, etc.). Trata-se, evidentemente, de uma produção
e de uma observação fictícias, empregadas pelo enunciador e pelo
enunciatário da mesma maneira que os pronomes eu e tu em nossos
discursos cotidianos, que somente são simulacros da subjetividade nas
formas de tomada de iniciativa (o eu) e de endereçamento (o tu) dentro
da construção discursiva do diálogo. O enunciador e o enunciatário são
identificáveis por configurações textuais que mantêm seus lugares e que
oferecem ao intérprete de carne e osso25 modelos possíveis de leitura: é
o que se chama enunciação enunciada.

2.1.	Pessoa/tempo/espaço na imagem
No discurso verbal, as marcas enunciativas de subjetividade e de
intersubjetividade concernem, especialmente, aos pronomes pessoais
(eu, tu, ele), aos tempos verbais (presente e pretéritos) em relação
com a descrição ou com a apropriação de lugares (aqui e lá); cada ato
24
É a instância que Eco (1985 [1979]) chamou de leitor modelo
25
Em linguística, Ducrot (1987 [1984]) se distinguia de Benveniste suprimindo
qualquer referência extralinguística de sua teoria da enunciação: “[…] não faço intervir na minha caracterização da enunciação a noção de ato – a fortiori, não introduzo,
pois, a noção de um sujeito autor da fala e dos atos de fala. Não digo que a enunciação
é o ato de alguém que produz o enunciado: para mim é simplesmente o fato de que um
enunciado aparece, e eu não quero tomar partido, no nível destas definições preliminares, em relação ao problema do autor do enunciado. Não tenho que decidir se há um
autor e qual é ele” (op. cit.: 168-169). Sobre esse sujeito, ver Colas-Blaise (2010).
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enunciativo concerne, portanto, a uma tripla debreagem: actancial,
temporal e espacial. Segundo Benveniste, o ele, a terceira pessoa, é
associado a um alhures e a um então, enquanto a dupla pronominal eu-tu
é associada a um aqui e a um agora. A partir daí, Benveniste distingue
enunciação histórica e enunciação de discurso.26
No âmbito da imagem, a debreagem de pessoa tem relação com
o sistema de olhares. O perfil e o olhar de frente são transposições
visuais chamadas, respectivamente, enunciação histórica (impessoal) e
enunciação de discurso (pessoal) .27
Os sujeitos pintados ou fotografados de perfil têm ¬uma atitude de
“terceira pessoa”: é o que chega aos quadros da história, onde os eventos
se desenrolam sem interpelar o observador. A cena da história pertence,
com efeito, a uma relação assimétrica entre alguma coisa que já é
passado e um espectador que contempla o tempo presente (tempo da
enunciação/observação). A relação não é, portanto, biunívoca, como no
caso do retrato, pois o evento é encenado como “encerrado”: na imagem
em terceira pessoa, não há comunicação direta entre o enunciador
e o enunciatário. Ao contrário, os sujeitos pintados em um quadro se
endereçam a nós estabelecendo uma relação do tipo eu-tu, ou mesmo
um diálogo direto, quando se mostram de frente e nos interrogam pelo
olhar. O sujeito representado a nos olhar do retrato funciona como um
espelho que nos interroga diretamente nos olhos, nos fixa, nos enlaça.
O retrato encena o simulacro de uma relação dialógica simétrica e
conjugada no presente.
A debreagem temporal é significada pela disposição das figuras
sobre os diferentes planos em profundidade28. Poder-se-ia afirmar
26
Essa distinção fundamental de Benveniste (1966) corresponde ao que Greimas chama debreagem enunciva e debreagem enunciativa. Ver Greimas e Courtés
(2011 [1979]).
27
Ver, a esse respeito, Benveniste (1966, p. 238).
28
Ver, a esse respeito, a análise de alguns quadros de Matisse em Beyaert-Geslin
(2004).
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que o primeiro plano significa o tempo presente, mas somente se os
sujeitos representados olham o espectador nos olhos, endereçando-se
ao observador como uma segunda pessoa, um tu. É possível também
conceber, na imagem, uma direcionalidade significada através de uma
trajetória em direção à profundidade, a saber, rumo ao que é longe no
tempo, ou, sim, rumo ao observador, a saber, rumo ao agora do ato de
observação.
Na verdade, a debreagem temporal na imagem fixa, composta por
uma única cena, não foi verdadeiramente abordada pela semiótica,
e o estudo da narratividade, ou mesmo da temporalidade interna à
imagem, se apresenta, hoje, como um desafio29 . Não se trataria, por fim,
somente de dar conta da maneira como uma imagem fixa pode construir
percursos de deitização da ação, mas de dar conta de uma narratividade
dentro das imagens mais ou menos abstratas que não representam
ações propriamente ditas30.
A debreagem espacial foi, em contrapartida, bastante estudada,
pois envolve a questão da perspectiva, que abordaremos com base nas
proposições de Fontanille.

3. A projeção espacial sob o ângulo do conflito. Alguns
casos exemplares.
A perspectiva, ou mesmo o ponto de vista a partir do qual se
tira uma foto, ou se desenha alguma coisa, é sempre um lugar de
saber, o lugar de onde se tem a visão das coisas; é, também, o lugar
29
O único a ter tentado uma análise temporal de uma arte dita de tempo (a
escultura) é Petitot (2004): ver especialmente o primeiro capítulo: “Goethe et le Laocoon ou l’acte de naissance de l’analyse structurale”. Ver, também, Schaeffer (2001) e
Beyaert-Geslin (2013).
30
Ver Fontanille (1994), e também Dondero (2014b) sobre os múltiplos tempos
presentes do retrato fotográfico, onde a temporalidade da subjetividade é estudada
através das ferramentas da aspectualidade e do tempo.
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a partir do qual o enunciador propõe sua própria visão das coisas
ao espectador. É na construção da perspectiva, na relação entre
enunciador e enunciatário, que desempenha o saber; nas seleções,
focalizações e distorções da visão estão em jogo os valores das
coisas, bem como o lugar oferecido ao espectador para que ele
adira a tais valores.
Na obra já citada, Os espaços subjetivos. Introdução à semiótica do
observador, Fontanille afirma que cada enunciado visual é portador
de um questionamento sobre o saber e o conhecimento: o saber é um
objeto em circulação entre o enunciador e o enunciatário do discurso. A
subjetividade é interativa, pois os sujeitos agem uns sobre os outros por
intermédio de um saber que dividem ou disputam dentro das articulações
espaciais da imagem. Esse saber não é exclusivamente cognitivo, mas
possui determinações passionais e pragmáticas31.
A análise enunciativa possibilita-nos estudar a maneira como o
espectador espera se posicionar diante da imagem, pois se admite que
seja a imagem mesma que a determina: o enunciatário, na imagem,
predispõe, “prepara” o lugar do espectador, que deverá ocupá-lo se
quiser reconstruir o percurso da significação.32
Para especificar um pouco os seus papéis, pode-se caracterizar o
enunciador por sua atividade de produção e o enunciatário por sua vontade
de conhecimento. O enunciador e o enunciatário podem estar em conflito
31
Fontanille (1989) identifica quatro tipos de observadores segundo as etapas
sucessivas da debreagem/embreagem progressiva do observador que se caracteriza
por uma figurativização crescente: o focalizador, o espectador, o assistente, o assistente-participante.
32
Na verdade, o espectador poderá deixar o lugar que foi preparado para o
enunciatário, ou mesmo desviar-se dele: é o que havia previsto, em uma perspectiva mais geral, De Certeau (1990). É por essa razão que se afirma que cada imagem
encarna uma relação intersubjetiva possível e não uma relação atestada. Há, sempre,
assimetrias entre as posições de observação previstas pela imagem e os usos/as interpretações efetivos: essa assimetria levanta a questão política da enunciação que não
abordaremos neste artigo.
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entre si, enganar-se, esconder a visão das coisas, competir para revelar
ou dissimular. Diferentemente do que se acredita frequentemente,
as imagens nunca são irênicas. Tendemos a acreditar que as imagens
se articulam no modo da afirmação e da realização plena das formas.
Pelo contrário, as imagens são capazes de modular a presença, de até
mesmo negá-la, de nos subtrair a visão dos objetos ainda esboçados ou
encenados na representação33 . As imagens nos colocam geralmente
diante de situações de “luta pela visão”. Tomemos brevemente o caso
que estudamos em outro trabalho34 , Suzanne e os anciãos35 (1555-1556,
Museu Kunsthistorisches, Viena), um quadro de Tintoretto em que
nos é apresentada uma luta entre os olhares e, especialmente, entre: 1.
os olhares dos anciãos que espionam a bela Suzanne tomando banho;
2. o olhar de Suzanne se protegendo dos olhares dos outros com sua
concentração no espelho e com seu posicionamento entre as árvores
e a sebe; 3. o simulacro do nosso olhar para nós, os espectadores do
quadro, que hesitam entre a visão oferecida pela perspectiva sobre o
corpo nu de Suzanne, iluminada e disposta frontalmente, por um lado, e
o modelo do olhar oferecido pelos anciãos, voyeurs indiscretos e a priori
excluídos do espetáculo da nudez feminina, por outro lado. Os anciãos
são observadores delegados, substitutos do espectador no quadro. Como
devemos nos posicionar então? Essa imagem nos coloca uma questão ética
que concerne ao ver e ao olhar, ao fato de que qualquer coisa é exposta
diante de nossos olhos, o corpo nu, e ao fato de que os observadores
delegados são modalizados como espiões. Nós, os espectadores, estamos
também na posição de olhadores indiscretos, os observadores delegados,
tendo o estatuto de observadores-modelos modalizando nossa maneira
de olhar: a exemplo dos anciãos, não somos vistos pela mulher, mas
33
Isso é o que tem sido destacado pela retórica da imagem: Ver Groupe μ (1992)
e Bordron (2010).
34
Ver Dondero (2012a e 2015).
35
Suzanne et les vieillards
* Nota das tradutoras: Etimologicamente de origem grega, eirēnikós, uma das acepções do adjetivo “irênico”, no Dicionário Michaellis (2015), é “de índole pacífica e conciliatória”.
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a vemos. Somos, então, também encenados como espiões: nosso olhar
é uma traição à intimidade à qual a mulher tem direito e da qual ela
acha que pode dispor no espaço de projeção do espelho abaixo da sebe.
Suzanne e os anciãos encena, portanto, a negação do papel da imagem e
de seu estatuto: aquele de ser completamente oferecido aos olhares. Esse
quadro encena a negação da circulação livre dos olhares entre imagem
e espectador: o quadro impede qualquer possibilidade de diálogo e de
presença ou, de qualquer forma, difrata ou desvia a realização. É um
exemplo da complexidade linguageira da enunciação enunciada: tratase de uma imagem que nos interdita a legitimidade do olhar, que está,
no entanto, na base de toda relação com o objeto visual.
Outras imagens retratam sujeitos compartilhando a mesma luta
para se tornarem atores da ação do ver, por exemplo, na fotografia
de Denis Roche estudada em Semiótica da fotografia36 como uma
foto representando uma “batalha de dispositivos”. A mulher, o objeto
capturado, torna-se ela mesma coautora da fotografia e substitui, para
a captura de seu olhar, um espelho que lhe permite fazer surgir outra
perspectiva, até mesmo outra visão (a visão da produção). Por meio dessa
inversão do ponto de vista, uma nova perspectiva entra em concorrência
com aquela da captura da imagem principal. Trata-se de um conflito de
perspectivas: o espelho é utilizado como resistência por parte da mulher
que se nega a aparecer na foto como modelo, como objeto da captura da
imagem, e torna-se dessa forma, ela também, aquela que olha – e não
apenas aquela que é olhada –, bem como produtora de outra visão.
Esses dois exemplos nos parecem arquétipos da luta entre enunciador
e enunciatário para “oferecer seu próprio ponto de vista”: nesses dois
casos, essa luta é assumida pelos atores representados, delegados sob
a forma de seres humanos e de dispositivos identificáveis (o espelho, a
sebe etc.). Certamente, poderíamos ir um passo além e considerar uma
batalha enunciativa feita de forças desejosas de emergir umas nas outras
36

Ver Basso Fossali e Dondero (2011).
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e não apenas de formas reconhecíveis ou de atores. O efeito desfocado
na foto é um bom exemplo do “jogo de esconde-esconde” e da luta para
conquistar a boa visão ou interditá-la a outrem.
Tomemos o exemplo de uma foto d’Isabelle Eshraghi que faz parte
de uma série intitulada Ter 20 anos no Teerã 37, analisada por Shairi
e Fontanille (2001) e que tem como título O pudor obriga a baixar os
olhos38 (Universidade de Bandar Abbas 39). O desfocado no rosto da
mulher representada é o produto de uma fuga, de uma evasão do
sujeito representado no espaço de enunciação. A mulher não quer
se fazer apreender pelo fotógrafo: o desfocado que percebemos em
seu rosto marca uma vontade de escapar do olhar. Esse desfocado no
plano de expressão deve ser lido em oposição à interpretação nítida da
representação do homem, que corresponde a uma oposição, no plano
de conteúdo, entre a figura reservada da mulher, que dá a impressão de
estar prestes a fugir, e a atitude dos homens que são autoconfiantes nos
espaços públicos iranianos. Poderíamos chamar esse gênero desfocado
de desfocado enunciado, no sentido de que não é o fotógrafo que se
movimenta, mas sim um personagem representado, o que desfoca a foto
até desestabilizar a relação entre o modelo e o fotógrafo.
Em cada imagem desfocada, trata-se sempre de compreender quem
“toma a iniciativa” dessa diferença em relação à harmonização entre,
por um lado, os corpos representados na imagem e, por outro, o corpo
que a captura. No nosso caso, é a mulher que toma a iniciativa dessa
não harmonização e que impede a nitidez da imagem capturada. Podese, aliás, considerar o caso oposto: um efeito-desfocado criado por uma
posição instável de quem captura a imagem, como no caso da foto de
guerra. O desfocado que se observa no célebre D-Day de Robert Capa
depende do enunciador que “toma a iniciativa” de se movimentar (ele não
37
Avoir 20 ans à Téhéran.
38
La pudeur force à baisser les yeux. Université de Bandar Abbas.
39
http://www.isabelleeshraghi.com/fr/portfolio-641-0-40-being-twenty-in-iran.html.

29

Vozes do Social
pode fazer de outra maneira, na verdade!) em relação aos acontecimentos
do mundo. Pode-se chamar esse caso específico de desfocado enunciativo,
pois ele depende da instância da enunciação: o fato de que o desfocado
é distribuído de maneira homogênea sobre toda a superfície da imagem
significa que quem se movimentou é determinado por um movimento
pertencente à instância da captura da imagem, e não ao movimento do
sujeito representado.
Para finalizar esta parte sobre os conflitos dos pontos de vista e,
principalmente, sobre a relação conflituosa entre o enunciador que se
oferece e/ou evita o olhar e o observador que busca saber, eis o esquema
relativo à modalização cognitiva do espaço. O encontro entre os
simulacros do produtor e do espectador pode ter um regime contratual,
um regime polêmico, um regime de conciliação ou um regime de
discórdia (FONTANILLE, 1989, p. 100):

EXPOSIÇÂO

INACESSIBILIDADE

Não poder não observar /
Fazer saber
(regime contratual)

Não poder observar /
Fazer não saber
(regime polêmico)

ACESSIBILIDADE

EXPOSIÇÃO

Pode observar /
Não fazer não saber
(regime não polêmico - conciliação)

Poder não observar /
Não fazer saber
(regime não contratual - discordia)

Esse esquema funciona como um quadrado semiótico, com relações
de contradição e de contrariedade que podem ser lidas como relações
lógicas, mas igualmente como relações de transformação narrativa.
A exposição (regime contratual da visão) caracteriza tudo o que se dá
a ver ao observador, que se espera que ele queira olhar; o enunciador,
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nesse caso, não tem nada a esconder. Um exemplo que pode ilustrar esse
caso específico é um personagem em primeiro plano bem iluminado e
centrado, visto de frente, como nos retratos do artista holandês Rineke
Dijkstra .40
A posição contrária, aquela da inacessibilidade, diz respeito ao
regime polêmico da visão, em que o observador não pode observar, e o
enunciador esconde seu saber. O caso da inacessibilidade caracteriza
frequentemente a pintura de visões místicas, em que a visão de Deus
pelos santos nos é escondida pela própria força divina .41
A obstrução caracteriza o regime da discórdia, em particular, tudo o
que é mascarado, dificilmente apreensível, incompleto, e funciona como
uma negação da exposição: é frequentemente o caso das imagens que
mostram objetos afastados, deslocados do centro da imagem ou vistos
de trás.
A acessibilidade é o regime da conciliação caracterizada por um
“poder observar” da parte do observador e por um “não fazer não saber”
da parte do enunciador. Esse regime da visão concerne a tudo o que
se deixa perceber, entrever, qualquer falha no obstáculo que recua os
limites do campo visual (espelhos, reflexos, portas ou cortinas abertas).

4. A metalinguangem Visual
Múltiplos trabalhos em semiótica consideraram como adquirida
a existência de uma metalinguagem visual, sem ter problematizado a
legitimidade e o funcionamento até o fim. Postulamos que a linguagem
verbal não é o “tradutor” único e universal de todas as semióticas (por
exemplo, enunciados visuais, musicais, audiovisuais)42 , diferentemente
do que afirmava Roland Barthes43. No âmbito deste trabalho, abordamos
40
41
42
43

Sobre os retratos desse artista, ver Beyaert-Geslin e Lloveria (2013).
Ver Stoichita (2011).
Fabbri (1998).
Barthes (1964 e 1967).
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a questão da metalinguagem visual a partir da noção de enunciação
enunciada seguindo a recomendação de Fontanille(2012 [2003], p. 270)
que descreve a enunciação como uma metalinguagem “descritiva”:
predicando o enunciado, ela “[...] explicita sua própria atividade,
codifica-a, fazendo dela um acontecimento sensível ou observável”.
O grande avanço da semiótica visual foi o de demonstrar que a
constituição do plano de expressão da linguagem visual funciona pelo
menos de maneira dupla. A linguagem visual produz, na verdade, “dobras”
dentro dela que permitem perceber que a imagem é estratificada: ela
constrói estruturas, até mesmo esquemas, que se “separam como finas
películas” – para retomar as palavras de Christian Metz (1991, p. 20) – de
tudo aquilo que é simplesmente representado.
Se a imagem, para ser interpretada, não depende de uma
metalinguagem verbal, mas ela mesma contém uma linguagem
explicativa por meio de esquemas que emergem de sua carne ou de finas
películas que se separam do representado, é preciso se questionar se
essa autodescrição é garantida pelos dispositivos a serem projetados no
modelo de um aparelho formal da enunciação que se repete de imagem
em imagem (a exemplo dos pronomes na linguagem verbal) ou se é, em
contrapartida, um nível organizador emergindo da percepção de cada
plano de expressão, que se apresentaria, por outro lado, como diferente
para cada imagem.
A teoria da enunciação enunciada nos quadros do visual e do
audiovisual coloca o problema da especificidade de cada linguagem e
da transponibilidade do aparelho formal da enunciação, por exemplo,
da linguagem verbal à linguagem visual44. A esse respeito, distinguimos
duas acepções de enunciação enunciada:
1. A primeira acepção, resultante da tradição benvenistiana,
concerne à enunciação entendida como teoria do embreadores e à
44

Ver, a esse respeito, Paolucci (2016).
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maneira como cada imagem direciona o olhar futuro do observador por
meio de um tipo de pronominalidade visual – flexionando-se também em
perspectivas espaciais e temporais. A questão que se coloca, portanto, é
a seguinte: todo embreador seria automaticamente concebível como um
dispositivo de reflexão sobre a produção e a observação?
2. A segunda acepção, proveniente do trabalho de Metz (1991)45
, tange à noção de enunciação enunciada, como maneira pela qual a
imagem reflete sobre si mesma imitando o seu ato de produção ou de
observação, dividindo-se.
Em relação aos embreadores de pessoa, estamos antes, nesse
segundo caso, do lado de um questionamento relativo à enunciação
impessoal. A esse respeito, é preciso se perguntar se cada desdobramento
na imagem (via dispositivos como o espelho, o quadro no quadro, a porta
etc.) inclui imediatamente uma autoanálise. Se há uma duplicação, ou
uma colocação em abismo, há também, automaticamente, processo de
análise? Multiplicar as delegações, os enquadramentos, os ajustamentos
e os arranjos enunciativos significa fazer um trabalho de análise por
meios exclusivamente visuais?
Enfim, perguntamo-nos se o que nomeamos o ato de pensar a
imagem em si mesma enquanto ação de enquadrar, de multiplicar
as cenas com superfícies reflexivas, etc. está igualmente ligada,
como os embreadores, à questão da intersubjetividade ou se são dois
movimentos autônomos: nesse último caso, teríamos uma reflexividade
por embreadores e pronominalidade e uma reflexividade por duplicação
e multiplicação. Devemos continuar a distinguir essas duas concepções?
Ou qualquer imagem, ao mostrar a perspectiva por meio da qual ela
deve ser vista, ao encarnar obrigatoriamente um ponto de vista e uma
45
“O que é a enunciação basicamente? Ela não é necessariamente sempre o
‘EU-AQUI-AGORA’, é de um modo mais geral a capacidade que têm muitos enunciados de se dobrar em lugares, de aparecer aqui ou ali, como em relevo, de se desmascarar de uma fina película de si que contém gravadas algumas indicações de outra
natureza (ou outro nível) relativas à produção e não ao produto” (Metz, 1991, p. 20).
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perspectiva oferecida ao observador, já é necessariamente reflexiva
no segundo sentido ilustrado anteriormente, aquele que concerne ao
processo mimético de seus atos de produção e de observação?
Apresentaremos quatro tipos de enunciação enunciada em que é
cada vez mais difícil distinguir entre aquilo que pertence de direito ao
sistema de embreadores e aquilo que pertence ao reflexo da imagem na
qualidade de duplicação de seu ato de enunciação.
I. O primeiro tipo de enunciação enunciada pode ser chamado de
tematização da enunciação no enunciado. Nós podemos pegar como
exemplo um quadro de Jan Gossaert, São Lucas Pintando a Madonna46
(em meados de 1520, Museu Kunsthistorisches, Viena), em que o ato
de pintar está diretamente representado no quadro. Tem-se, nesse
quadro, uma duplicação do quadro, que mostra uma debreagem em ato
representada no interior da pintura (a produção pictural) e o resultado
dessa debreagem (o quadro pintado no interior do quadro). Em outros
casos, como em Las Meninas de Velásquez (1656), é o pintor que olha
o observador diretamente nos olhos, em primeira pessoa, como se ele
estivesse pintando os espectadores enquanto segunda pessoa do diálogo
enunciativo. O espectador é encenado no vazio como se estivesse
emergindo sobre a tela do pintor, por fim escondido – mas um simulacro
de observador é visível no espelho que está disposto de frente, no fundo
do ateliê. Esse quadro encena algo além do primeiro: não somente um
diálogo, mas igualmente um reflexo sobre o movimento corporal do
pintor que, de actante do fazer, se torna actante do olhar.
O quadro de Velásquez é uma verdadeira reflexão teórica sobre a
moldura e o enquadramento – a porta, a janela, o espelho, a tela, as
cortinas, assim como os quadros. Todos esses tipos de enquadramento
envolvem dispositivos de ilusão ou de negação de profundidade, que são
identificáveis como embreadores a exemplo do espelho, mas igualmente
como dispositivos reflexivos próprios da pintura.
46

Saint Luc l’Evangéliste peignant la Vierge.
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II. O segundo tipo de enunciação enunciada concerne à embreagem e
ao chamado direto do espectador. Se o primeiro tipo leva em consideração
a duplicação do ato pictural, o segundo tipo de enunciação enunciada,
típica do retrato, é aquele do olhar embreado que distinguimos
prontamente da tematização do ato de fabricação da imagem.
Na foto de Isabelle Eshraghi intitulada Os bastidores do teatro da
cidade. Sarah, jovem comediante, se prepara para representar nesta noite
em uma peça de Woody Allen, Teerã 47, contida na série Ter 20 (vinte) anos
no Teerã, estudada por Shairi & Fontanille (2001)48, estamos diretamente
relacionados com o personagem representado que nos olha e que foi
olhado pelo fotógrafo. Há, no caso da foto, um excesso de autenticação em
relação a uma embreagem em pintura, pois essa remete à especificidade
da abordagem fotográfica: ver o que foi visto. No caso de Velásquez, o
sujeito nos olha como pintor fazendo a pintura, aqui a mulher nos olha
enquanto mulher olhando e chamando atenção para ela.
III. O terceiro tipo de enunciação enunciada diz respeito à perspectiva
e à construção do espaço, como ilustramos, anteriormente, com o
exemplo de Suzanne e os anciãos, de Tintoretto. As estratégias desse
terceiro tipo de enunciação enunciada são mais difíceis de recuperar
do que as duas primeiras, pois não são localizáveis e identificáveis em
unidades: é, na verdade, a construção geométrica do espaço englobante
que determina todas as relações entre olhares e posicionamentos no
espaço. O ato enunciativo aqui tematizado não é mais aquele do pintor,
como no caso de Velásquez; trata-se, antes, da problematização do ato de
olhar, que não podemos simplesmente identificar em olhares pontuais,
mas que é disseminado na construção inteira do espaço do quadro, o
qual funciona como triangulação de dispositivos que autorizam e/ou
interditam o olhar.
47
Les coulisses du théâtre de la ville. Sarah, jeune comédienne, s’apprête à jouer
ce soir dans une pièce de Woody Allen, Téhéran.
48
http://www.isabelleeshraghi.com/en/portfolio-641-0-40-being-twenty-in-iran.html.
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IV. O quarto tipo de enunciação enunciada refere-se à textura, até
mesmo a encarnação do ato enunciativo no próprio enunciado pictural.
Esse caso é bem ilustrado não apenas por quadros abstratos, mas
igualmente figurativos e semifigurativos, como o Campo de trigo com
corvos49 de Van Gogh (1890, Museu Van Gogh, Amsterdã).
A questão enunciativa dos embreadores une-se, nesse caso,
diretamente à da técnica utilizada, até mesmo às relações entre suportes
e aportes, que se desenrolam entre tipo de tratamento da tela e ritmo
dos movimentos do pincel.50
A abordagem pela qual a imagem encena seu ato de enunciação e/ou
os instrumentos que tornaram possível a enunciação é independente do
funcionamento dos embreadores? Entende-se que os embreadores em
pintura não reproduzem fielmente os embreadores do discurso verbal,
mas geram outros, tais como os ritmos da textura, que estão diretamente
ligados à sensório-motricidade do produtor e do observador. A sensóriomotricidade pode ser concebida como um tipo de estrutura pronominal
que não concerne mais aos embreadores clássicos, mas, antes, aos
movimentos do corpo (práxis pictural).
No âmbito do visual, a enunciação enunciada é, portanto, entendida
como o lugar da comunicação intersubjetiva inscrita na imagem e como o
lugar onde a imagem problematiza, de maneira mais ou menos explícita,
seu ato produtivo. A textura na pintura mantém juntos os embreadores
49
Champ de blé avec des corneilles.
50
No caso da fotografia, o papel do aporte seria desempenhado pela intensidade da luz e o papel do suporte pela trama* do papel. Com a imagem digital, o suporte
é constituído por pixels cuja densidade varia, e o aporte por instruções de execução
dadas pelo software, que determina a densidade de pixels também. Ver, a esse respeito,
Basso Fossali & Dondero, op. cit. e Dondero & Reyes (2016) sobre suportes formal e
material da imagem digital.
* Nota das tradutoras: A expressão “tramage du papier”, na língua francesa envolve, ao
mesmo tempo, vários elementos da composição do papel como granulação, resolução,
tessitura e trama. Na tradução para a língua portuguesa, “trama do papel” engloba
todos esses elementos.
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pessoais e o ato impessoal do qual fala Metz51: a textura associa a
função dos embreadores (intersubjetividade) e sua disseminação em um
movimento de valorização da relação suporte/aporte (ato de produção).

CONCLUSÕES
Neste trabalho, buscamos abordar todas as questões mais delicadas
que se apresentam ao semioticista quando se estuda a imagem de
um ponto de vista linguageiro. Na primeira parte do artigo, buscamos
compreender se os conceitos de língua e de fala são transponíveis à
linguagem visual: propusemos a trilha dos estatutos para compreender
somas recentes à mediação entre língua e fala. Em seguida, nos
perguntamos sobre o conceito de intersubjetividade no domínio do
visual, tanto do ponto de vista da forma pronominal intersubjetiva,
quanto do ponto de vista da enunciação impessoal, defendido por
Metz. A teoria enunciativa sob o ângulo da intersubjetividade permite,
em particular, perceber o fato de que nenhuma imagem é, jamais,
irênica: ela é, antes, o resultado de uma disputa entre o enunciador e
o enunciatário, ocupados nas ações de revelar, esconder, negar a visão,
observar, capturar, explorar.
Na segunda parte do nosso trabalho, abordamos a questão
da reflexividade na imagem: podemos verdadeiramente falar de
metalinguagem no contexto do visual? Para responder, recuperamos
quatro modos que tem a imagem de se referir a ela mesma: a matização
do ato produtivo, a embreagem, a perspectiva e, finalmente, a textura
entendida como ato de encarnação do ato produtivo na imagem. A
textura é o lugar mais emblemático da manifestação da subjetividade na
linguagem da imagem, pois é o lugar onde o corpo inteiro do produtor
deixa vestígios de sua impressão única, até mesmo de sua identidade,
51
Para uma discussão sobre a enunciação segundo Benveniste e enunciação
em Metz, ver Dondero (2014d) e Paolucci (2010).
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podemos dizer pronominal, mas trata-se também de um retrato perfeito
do próprio ato enunciativo. No caso da textura, os dois conceitos de
subjetividade – o primeiro, entendido como lugar da tomada de posição
intersubjetiva e, o segundo, como lugar da encenação do ato impessoal
da produção – se encarregam de todo o seu sentido metalinguageiro.

REFERÊNCIAS
BARTHES, R. Rhétorique de l’image. Paris: Communications 4, 1964, p. 40-51.
BARTHES, R. Système de la mode. Paris: Seuil, 1967.
BASSO FOSSALI, P.; DONDERO, M. G. Sémiotique de la photographie. Limoges: Pulim,
2011.
BENVENISTE, E. Problèmes de linguistique générale 1. Paris: Gallimard, 1966.
BENVENISTE, E. Problèmes de linguistique générale 2. Paris: Gallimard, 1974.
BEYAERT-GESLIN, A. La couleur, la profondeur, les sensations. Quelques intérieurs de
Matisse. In: HÉNAULT, A.; BEYAERT-GESLIN, A. (éds). Ateliers de sémiotique visuelle.
Paris : PUF, 2004, p. 210-224.
BEYAERT-GESLIN, A. L’autre de l’autre. La représentation de l’altérité dans les nouvelles images. In: Habilitation à diriger des recherches. HDR. Université de Limoges, 2008.
BEYAERT-GESLIN, A. L’image préoccupée, Paris: Hermès-Lavoisier, 2009.
BEYAERT-GESLIN, A. Espace du tableau, temps de la peinture. In: Actes sémiotiques, n.
113, 2013. Disponível em http://epublications.unilim.fr/revues/as/2513.
BEYAERT-GESLIN, A.; LLOVERIA, V. Une approche épisémiotique de la présence. Sur
quelques portraits d’adolescents. In: VS Quaderni di studi semiotici, n. 117, 2013, p.
95-102.
BORDRON, J.-F. Rhétorique et économie des images. In: BADIR, S.; DONDERO, M. G.
(eds.). Protée - Le Groupe µ entre rhétorique et sémiotique. Archéologie et perspectives, n. 38, v. 1, 2010, p. 27-40.
BOUQUIAUX, L.; DUBUISSON, F.; LECLERCQ, B. Modèles épistémologiques pour le
métalangage. In: Signata, Annales des sémiotiques/Annals of Semiotics, n. 4, 2013, p.
15-52.

38

Vozes do Social
CASETTI, F. D’un regard l’autre : le film et son spectateur. Lyon: Presses Universitairede
Lyon, 1990.
DE CERTEAU, M. L’invention du quotidien 1. Arts de faire. Paris: Gallimard, 1990.
COLAS-BLAISE, M. L’énonciation à la croisée des approches. Comment faire dialoguer
la linguistique et la sémiotique ?. In: Signata.Annales des sémiotiques/Annals of Semiotics, n. 1, 2010, p. 39-89.
DONDERO, M. G. Le sacré dans l’image photographique. Études sémiotiques, avec une
préface de Jean-Marie Klinkenberg. Paris: Hermès Lavoisier, collection Forme et sens,
2009a.
DONDERO, M. G. Le texte et ses pratiques d’instanciation. In: Actes Sémiotiques - Actes
de colloques 2006: Arts du faire: production et expertise. 2009b. Disponível em https://
www.unilim.fr/actes-semiotiques/3207.
DONDERO, M. G. Énonciation visuelle et négation en image: des arts aux sciences. In:
Actes Sémiotiques, n. 114, 2012a. Disponível em https://www.unilim.fr/actes-semiotiques/2578, 24 p.
DONDERO, M. G. Le spectacle dans l’image et la spectacularisation de l’image. In:
Degrés. Image et spectacle. 2012b, p. 151-152; 1-15.
DONDERO, M. G. Rhétorique et énonciation visuelle. In: Visible - Rhétorique et visualisation scientifique, n. 10, 2013, p. 9-31.
DONDERO, M. G. Les aventures du corps et de l’identité dans la photographie de
mode. In: Actes sémiotiques, n. 117, 2014a. Disponível em https://www.unilim.fr/actes-semiotiques/4979.
DONDERO, M. G. Les approches sémiotiques du portrait photographique. De l’identité
à l’“air”. In: COnTEXTES, n. 14, 2014b. Disponível em https://journals.openedition.org/
contextes/5951.
DONDERO, M. G. Photographier le travail, représenter le futur. Analyse sémiotique
de l’iconographie du chantier des Halles à Paris. In: BONACCORSI, J.; JARRIGEON, A.
(eds.), Communication & Langage, n. 180, 2014c, p. 79-94.
DONDERO, M. G. Sémiotique de l’action : textualisation et notation. In: CASA - Cadernos de Semiótica Aplicada, v. 12, n. 1, 2014d, p. 15-47. Disponível em https://periodicos.
fclar.unesp.br/casa/article/view/7117.
DONDERO, M. G. Les forces de la négation dans l’image. In: ACQUARELLI, L. (ed.). Au
prisme du figural. Le sens des images entre forme et force. Rennes: Presses Universitaires de Rennes, 2015, p. 105-124.

39

Vozes do Social
DONDERO, M. G.; FONTANILLE, J. Des images à problèmes. Le sens du visuel à l’épreuve de l’image scientifique. Limoges: Pulim, 2012.
DONDERO, M. G.; REYES-GARCIA, E. Les supports des images: photographie et image
numérique. In: Revue Française des Sciences de l’Information et de la Communication, v.
9, 2016, p. 1-26. Disponível em https://journals.openedition.org/rfsic/2124.
DUCROT, O. Le Dire et le Dit. Paris: Minuit, 1984.
DUCROT, O. O dizer e o dito. Tradução revisada por Eduardo Guimarães. Campinas:
Pontes, 1987.
ECO, U. Lector in fabula. La cooperazione interpretativa nei testi narrativi. Milan: Bompiani, 1979.
ECO, U. Lector in fabula. Le rôle du lecteur ou la coopération interprétative dans les
textes narratifs. Paris: Éditions Grasset, 1985 [1979].
FLOCH, J.M. Petites mythologies de l’œil et de l’esprit. Pour une sémiotique plastique.
Paris.Amsterdam: Hadès.Benjamins, 1985.
FLOCH, J..M. Les formes de l’empreinte: Brandt, Cartier-Bresson, Doisneau, Stieglitz,
Strandt. Périgueux: Fanlac, 1986.
FLOCH, J..M. Identités visuelles. Paris: PUF, 1990.
FONTANILLE, J. Les Espaces subjectifs. Introduction à la sémiotique de l’observateur.
Paris: Hachette, 1989.
FONTANILLE, J. Sans titre... ou sans contenu. In: Nouveaux Actes Sémiotiques, n.
33/34/35, 1994, p. 77.99.
FONTANILLE, J. Décoratif, iconicité et écriture. Geste, rythme et figurativité: à propos
de la poterie berbere. In: Visio . Histoire de l’art et sémiotique, v. 3, n. 2, 1998. Disponível em http://www.unilim.fr/pages_perso/jacques.fontanille/articles_pdf/visuel/
decoratifberbere.pdf.
FONTANILLE, J. Sémiotique du discours. Limoges: Pulim, 2003.
FONTANILLE, J. Semiótica do discurso. Tradução de Jean Cristtus Portela. 2 ed. São
Paulo: Contexto, 2012 .
FONTANILLE, J . Pratiques sémiotiques. Paris: PUF, 2008.

40

Vozes do Social
FONTANILLE, J. L’énonciation pratique: exploration, schématisation et transposition,
conférence invitée au symposium Common 14, 2014. Disponível em http://www.lucid.
ulg.ac.be/conferences/common14/downloads/Expose%20Jacques%20Fontanille.pdf.
GREIMAS, A. J. Sémiotique figurative et sémiotique plastique. Actes sémiotiques, n.
60, 1984.
GREIMAS, A. J.; COURTÉS, J. Sémiotique. Dictionnaire raisonné de la théorie du langage, I. Paris: Hachette, 1979.
GREIMAS, A. J.; COURTÉS, J. Dicionário de semiótica. Tradução de Alceu Dias Lima et.
al. São Paulo: Contexto, 2011.
GROUPE µ. Traité du signe visuel. Pour une rhétorique de l’image. Paris: Seuil, 1992.
KERBRAT-ORECCHIONI, C. L’énonciation: de la subjectivité dans le langage. 4. ed.,
Paris: Armand Colin, 2009 [1980].
KLEE, P. Théorie de l’art moderne. Paris: Denoël, 1964.
KLINKENBERG, J-M. Précis de sémiotique générale. Paris: Seuil, 2000.
LE GUERN, O. Métalangage iconique et attitude métadiscursive. In: Signata, Annales
des sémiotiques/Annals of Semiotics, n. 4, 2014, p. 329-340.
MARIN, L. Opacité de la peinture. Essais sur la représentation au Quattrocento. Paris:
EHESS /Usher, 2006 [1989].
MARIN, L. De la représentation. Paris: Seuil, 1993.
PAOLUCCI, C. Strutturalismo e interpretazione. Milan: Bompiani, 2010.
PAOLUCCI, C. L’appareil formel de l’énonciation dans l’audiovisuel. In: BEYAERT-GESLIN, A.; DONDERO, M. G.; MOUTAT, A. (eds.). L’énonciation visuelle. Limoges: Lambert-Lucas, 2016.
PARIS, J. L’espace et le regard. Paris: Seuil, 1965.
PETITOT, J. Morphologie et esthétique, Paris: Maisonneuve et Larose, 2004.
SCHAEFFER, J-M. Narration visuelle et interprétation. In: RIBIÈRE, M.; BAETENS, J.
(eds.), Time, Narrative & The Fixed Image. Amsterdam: Atlanta, 2001.
SHAIRI, R.; FONTANILLE, J. Approche sémiotique du regard photographique: deux
empreintes de l’Iran contemporain. In: Nouveaux Actes Sémiotiques, n. 73-74-75,
2001. Disponível em http://www.unilim.fr/pages_perso/jacques.fontanille/articles_
pdf/visuel/semiotiqueregarddanslesphotosorientales.pdf.

41

Vozes do Social
SILVA, I. A. Uma leitura de Vieja friendo huevos de Velásquez. In: OLIVEIRA, A. C. de
(ed.) Semiótica plástica. São Paulo: Hackerp, 2004, p. 189-206.
STOICHITA, V. L’instauration du tableau: métapeinture à l’aube des temps modernes.
Paris: Droz, 1993.
STOICHITA, V. L’œil mystique. Peindre l’Extase dans l’Espagne du Siècle d’Or. Paris:
Le Felin, 2011.
THÜRLEMANN, F. Paul Klee. Analyse sémiotique de trois peintures. Lausanne: L’âge
de l’homme, 1982.
ZINNA, A. L’épistémologie de Hjelmslev: entre métalangage et opérations. In: Signata,
Annales des sémiotiques/Annals of Semiotics, v. 4, 2013, p. 129-155.

42

Vozes do Social

ESTRATÉGIAS ENUNCIATIVAS DE52
CONSTRUÇÃO DA INCLUSÃO NA HQ
Jean Cristtus Portela
Por si sós, nem a indignação e nem a
revolta contra [...] discriminações substitui a análise, e não poderiam, portanto, bastar.
(LANDOWSKI, 2002, p. 20)
A semelhança das almas não implica a
homogeneidade ou identidade do que
essas almas exprimem ou percebem.
(VIVEIROS DE CASTRO, 2015, p. 44)

O sopro que move as teorias
No âmbito das teorias do discurso, na seara da AD, da ADD, da ACD
e da própria semiótica do discurso, testemunhamos, especialmente na
última década, um aumento considerável dos trabalhos que se dedicam à
análise dos discursos sociais, em especial os de exclusão, de preconceito
e de intolerância. Nunca falamos tanto sobre a exclusão, provavelmente
porque nunca se excluiu tanto ou, ainda, nunca se soube tanto que se
excluía, numa sociedade em que o progresso técnico-científico anda em
descompasso com o progresso social, e em que a internet democratiza a
circulação e a produção do conhecimento e ficamos mais cientes do que
acontece nas feias e cavas condutas autoritárias, racistas, xenófobas, em
suma, desumanas e anticidadãs que resistem e mesmo se multiplicam
ao redor do globo.
52
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Não sendo as teorias intocáveis pela técnica e pelo ordenamento
social, o fato é que, mais ou menos conscientemente, as teorias velejam
ou naufragam ao sabor de determinações extrateóricas em grande parte
ligadas aos objetos de análise que elegem para formular seus princípios.
Uma história ligeira da semiótica do discurso, na sua relação com
seus objetos de eleição a cada fase de desenvolvimento da teoria,
poderia sugerir que esse aumento de interesse pela dimensão social dos
discursos, especialmente na mídia e nos produtos da cultura de massa,
se inicia no momento em que, ao final dos anos 1970, a literatura começa
a perder o seu estatuto de objeto privilegiado, para dar lugar a uma
semiótica do discurso que se ocupa das contradições e assimetrias, da
sociedade, manifestas na comunicação social.
É esse movimento, que remonta ao começo dos anos 1980, que
orienta a reflexão da sociossemiótica de E. Landowski, por exemplo. E
é também esse movimento que desloca, progressivamente, o olhar dos
semioticistas da estética para a ética. Lida à luz desse espírito do tempo
dinâmico, a chamada semiótica das paixões, iniciada em meados de 1980
e erigida em padrão de análise nos anos 1990, em que pese o seu quadro
teórico predominantemente “estetizante”, repleto de acontecimentos,
presenças, guizos, palpitações e emoções, recobre-se de uma profunda
dimensão ética e moral, que se traduz em uma análise modal fina da
actância e, portanto, do modo de ser e de fazer dos sujeitos.
O paradigma tensivo, em grande parte pelo refinamento e pela
centralidade da noção de valor, não escapa a essa projeção crescente
da ética sobre a estética, mesmo que, do ponto de vista dos corpora de
predileção, o objeto estético ou artístico tenha feito unanimidade nessa
corrente de estudos.
Em um registro um pouco diferente, o que se considera hoje uma
semiótica das práticas não teria sido concebível sem um avanço de
terreno, por parte dos semioticistas, sobre o modo como a linguagem
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organiza a vida social, a experiência intersubjetiva e os modos de habitar,
nutrir-se, distrair-se, interpelar, viver, em suma.
Semiótica do discurso, das paixões, do afeto, das práticas ou das
interações, enfim, semióticas de base mais inteligível ou mais sensível,
o ponto de convergência do nosso tempo parece ser a estrutura polêmica
dos discursos e a fragilidade da tessitura social, o que nos reconduz,
depois dessa introdução alongada, ao nosso real ponto de partida: as
tensões entre exclusão e inclusão nos agrupamentos sociais e, mais
especificamente, ao papel que a inclusão como prática identitária
desempenha nesse contexto, representada na cultura de massa e nas
artes.

Estratégias discursivas e figuras da inclusão
Neste trabalho, são as figuras da inclusão que nos interessam
mais de perto. Não todas ou quaisquer, obviamente, mas algumas que
pudemos depreender da leitura da HQ autobiográfica O árabe do futuro:
uma juventude no Oriente Médio (1978-1984), de Riad Sattouf (2015),
primeiro volume das memórias do quadrinista em que se narra com
humor e acidez o percurso de quem foi criado pelo pai sírio e pela mãe
francesa para ser um árabe “educado e culto”, o “árabe do futuro”. Nessa
narrativa, vamos analisar, sobretudo, as tentativas de Abdel-Razak
Sattouf, pai de Sattouf, de se incluir na sociedade francesa e, ao mesmo
tempo, de se relacionar com a cultura árabe.
Naturalmente, o que chamamos “figuras da inclusão” não
se encerra apenas na dimensão discursiva, mas remete aos temas da
inclusão e às narrativas que os manifestam. Nosso interesse pelas
figuras deve-se ao fato de que a figuratividade, pelo que tem de corporal,
de sensível e de “vestígio”, pode nos mostrar certas concentrações e
regularidades que controlam a manifestação da inclusão e da exclusão
em determinadas figuras. A figuratividade, como dado da experiência,
como lugar da sensibilidade, remete ao centro nevrálgico da foria que
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subjaz a uma determinada cultura. Como veremos mais adiante, em
O árabe do futuro, a figuratividade é frequentemente ponto de disputa
cultural e afetivo. Riad, o árabe louro e delicado, sofre as consequências
de “ser árabe” e, ao mesmo tempo, de “não parecer”.
Mesmo que se ocupe muito frequentemente do pai Abdel-Razak,
O árabe do futuro começa com a apresentação do próprio Riad: “Meu
nome é Riad. Em 1980, eu tinha 2 anos e era um homem perfeito”
(SATTOUF, 2015, p. 7). Pequena caricatura de homem “perfeito” de
cabelos loiros compridos e sedosos, “afetado e delicado”, “olhar profundo
e arrebatador” e que conquista a todos em seu entorno. Essas figuras de
ordem fisionômica, gestual, em suma, corporal, serão objeto de diversos
conflitos ao longa da narrativa, na medida em que é a aparência de Riad
que o impede de ser aceito facilmente em sua passagem pela Líbia e nos
anos em que mora no vilarejo natal do pai na Síria.
À questão da aparência, soma-se o problema da língua, pois Riad
fala francês, mas compreende e fala pouco o árabe da Síria. O tom e a
sua prosódia de falante do francês são reproduzidos pelos seus primos
árabes como sendo os de uma “mulherzinha”.
A Riad, destina-se a exclusão ou a segregação, ainda que ele mesmo,
pela pressão do pai e por simpatia pela família síria, queira integrarse, incluir-se. Por mais que procure a inclusão, a sanção negativa dos
preconceituosos e intolerantes vai defini-lo como afeminado, como
covarde.

Entre exclusão e inclusão
Para chegarmos à inclusão e à sua configuração narrativa e
discursiva na HQ em questão, partiremos da noção de exclusão, e isso
por dois motivos: i) em primeiro lugar, porque, em nossa hipótese,
especialmente nos discursos sociais que analisaremos, a exclusão, como
situação inicial, é anterior à inclusão, que constitui sua situação inicial,
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numa lógica de reparação da falta. A exclusão é, portanto, um estado a
que se busca mudar, transformar. Desse ponto de vista, a exclusão é um
programa narrativo e a inclusão é um contraprograma; ii) em segundo
lugar, pois os estudos sobre a exclusão em semiótica se encontram mais
desenvolvidos e nos oferecem um terreno fértil e estável para a nossa
reflexão.
De modo geral, para a semiótica discursiva, a exclusão, regida
pela triagem, pode ser definida como uma operação de distinção e de
separação, na qual limiares e limites são tão salientes quanto precisos. É
desse modo, por exemplo, que se produzem e se tipificam as diferenças
entre grupos sociais hegemônicos e minoritários, entre movimentos
progressistas e conservadores, entre posicionamentos moderados e
extremistas e entre nativos e estrangeiros. Nesses casos, a exclusão
parece claramente produzir uma narrativa em torno da consagração da
falta.
Nas práticas de inclusão, dons e trocas entre actantes, tão próprios
à estrutura das narrativas em geral, adquirem uma coloração volitiva e
ética notável: a inclusão pressupõe, com frequência, esforço orientado,
na forma de estratégia ou tática, esta última chamada por Michel de
Certeau (1998, p. 101) de “estratégia do fraco”. A inclusão assim concebida
é uma arte da resistência, da reformulação, da experimentação e
mesmo da reinvenção de percursos narrativos, figurativos e temáticos.
Permanência, insistência, resistência, resiliência (intensidade de
resistência), remanescência (extensidade da resiliência): a inclusão
como atividade acha na duração a sua medida.
A reflexão sobre a exclusão, como já dissemos, encontra largo
respaldo nos estudos do discurso. Na semiótica, é Diana Luz Pessoa
de Barros, desde meados dos anos 2000, com seus trabalhos sobre
intolerância e preconceito, desenvolvidos no âmbito do Diversitas
(Núcleo de Estudos das Diversidades, Intolerâncias e Conflitos), é quem
mais se dedicou à análise do impacto da exclusão nos discursos sociais,
especialmente sobre a língua nacional.
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Na proposta de análise de Barros (2008a, 2008b, 2011, 2012,
2013 e 2015), o discurso intolerante e preconceituoso é definido
como “[...] um discurso de sanção aos sujeitos considerados maus
cumpridores de certos contratos sociais [...]” (BARROS, 2008a, p. 150) e
pode ser analisado segundo: i) sua organização narrativa, como discurso
predominantemente de sanção, primeiro cognitiva e depois pragmática;
ii) seu caráter passional, em que predomina o medo e o ódio; iii) os
percursos temáticos de construção da diferença irredutível, que lhe
serve de base; e iv) sua organização tensiva como discurso de triagem,
que rejeita a agregação (LANDOWSKI, 2002) ou a mescla (ZILBERBERG,
2004).
Na metodologia de Barros para a análise dos discursos
intolerantes, a exclusão, segundo as concepções de Landowski (2002),
é definida como sendo da ordem da disjunção entre “Nós” e o “Outro”,
a negação da alteridade e da diferença, portanto. Sua reflexão se baseia
na seguinte proposta landowskiana de organização dos discursos de
identidade, que se formulam reciprocamente na tensão entre “Nós”
e “Outro”, segundo quatro tipos de relações entre sujeitos e grupos:
assimilação, exclusão, agregação e segregação, como se pode ver no
quadrado semiótico a seguir:
CONJUNÇÃO
(Inclusão)
Assimilação

DISJUNÇÃO
“Exclusão”

“Admissão”
(Agregação)
NÃO DISJUNÇÃO

“Segregação”
NÃO CONJUNÇÃO

Figura 1 – Quadrado semiótico dos discursos de identidade 53
53

Conforme Landowski (2002).
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Tanto Landowski (2002) quanto Barros (2015) observam que a
assimilação e a exclusão, como pertencentes ao eixo dos contrários,
apresentam afinidades na sua forma de negação identitária do “Outro”:
a assimilação ou inclusão contempla o “Outro” na medida em que
neutraliza sua alteridade; a exclusão, interdita a presença ou mera
existência do “Outro”. Vemos que ambas pertencem à dimensão da
coerência do “Nós”, pois naturalizam as diferenças constitutivas entre
os sujeitos.
Já no eixo dos subcontrários, a agregação e a segregação propõem
uma distribuição diversa das tensões identitárias: a agregação admite
e conserva a diferença, preconizando a coexistência equânime entre
desiguais; a segregação, igualmente admite e conserva a diferença, mas
perpetua a separação e, portanto, a desigualdade.
Se adotamos uma perspectiva sintagmática na construção da
identidade segundo Landowski (2002), dois percursos são possíveis: na
dêixis positiva, assimilação – segregação – exclusão; na dêixis negativa,
exclusão – agregação – assimilação.
Como termo de mais alto respeito mútuo e pacífica coexistência
entre “Nós” e “Outro”, o semioticista francês elege o subcontrário
“agregação”, que adquire um estatuto positivo, eufórico, na transição
entre a “exclusão” e a “assimilação”, ambas, como já observamos,
conspirando contra a alteridade: esta pela neutralização da diferença,
aquela pela sua exacerbação. Combinando essa axiologia das relações
identitárias à reflexão de Zilberberg (2004) sobre as condições semióticas
da mestiçagem, que permitem estabelecer estados aspectuais da
mistura, Barros (2015, p. 74) afirmará:
É por essa razão que os discursos de aceitação e inclusão
social se definem pela agregação ou mescla, mas não pela
fusão ou assimilação, estado terminativo da conjunção, em
que se anulam as diferenças. É também por isso que nas
relações de agregação correm sempre o risco de caminhar
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para assimilação e apagamento das diferenças agregadas.
Os discursos de assimilação ou fusão são também discursos
preconceituosos e intolerantes.

Achamos bastante curiosa essa distinção valorativa e aspectual entre
“agregação” (eufórica e durativa) e “assimilação” (disfórica e terminativa),
que revela um gesto implícito de moralização que parte do pressuposto
de que a identidade confrontada à diferença pacífica e construtiva (a
agregação) é preferível à neutralização ou planificação da diferença (a
assimilação). Isso equivale a supor que só se pode fazer face à “exclusão”,
negando-a para transformá-la em “agregação”, com o cuidado de evitar,
no entanto, afirmá-la posteriormente como “assimilação”, o que seria
romper os limites da alteridade.
Na passagem da “exclusão” à “assimilação”, a “agregação” aparece
como o termo preferível de mediação e equilíbrio entre o “Nós” e o
“Outro”: se o “Nós” reclamar tão somente o seu direito de existir, a
identidade “agregadora” regredirá à “exclusão”; se o “Nós” conceder
ao “Outro” uma promessa de existência sob condição de renúncia das
diferenças, avançará para a “assimilação”.
No modelo proposto por Landowski (2002) e utilizado por Barros
(2015), a alteridade é o valor de referência. De fato, a importância da
alteridade na definição da identidade é capital, embora nos pareça que
deva ser matizada, modulada, na medida em que podemos perfeitamente
conceber “assimilações” que preparem o terreno das “agregações” e não
somente “agregações” que se degenerem em “assimilações”.
Os discursos de assimilação, sem dúvida, podem ser discursos
preconceituosos e intolerantes, como afirma Barros (2015). No entanto,
podemos supor também que a “assimilação”, como termo contrário
da “exclusão”, deva ser fundamental na construção identitária da
“agregação”. E não seria ilegítimo até mesmo defini-la como a condição
da “agregação”.
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Em O árabe do futuro (2015), a assimilação é buscada, sonhada, pelo
pai de Riad, Abdel-Razak. Sua aspiração é ser reconhecido como árabe
culto e cosmopolita, mesmo que para isso deva dar provas de uma fé e
de uma convicção moral que não são as suas e nem a de sua família. Na
ideologia de Abdel, a assimilação tem valor positivo, ela é o estágio de
afirmação da sua dignidade pessoal e cultural como árabe.

A inclusão em O árabe do futuro
A HQ analisada constitui um córpus muito rico do ponto de vista da
presença de práticas de inclusão de diversas ordens, na medida em que
trata do nascimento e dos primeiros seis anos de vida do pequeno Riad,
filho de Clémentine, francesa nascida na Bretanha, e de Abdel-Razak,
sírio nascido no vilarejo de Ter Maaleh.
A busca por inclusão aparece como elemento principal da intriga ao
longo de toda a HQ. Abdel-Razak, que fala e escreve muito mal o francês
e cujo sonho era virar doutor, chega à França para fazer um doutorado
em história contemporânea na Sorbonne. Abdel saíra da Síria para
evitar o serviço militar, em uma época em que os conflitos entre árabes
e israelenses começam a se intensificar.
Sua infância pobre em um vilarejo sírio onde não havia escola
suficiente para as crianças contrasta com o seu empenho de bom
aluno, que vai lhe render uma bolsa francesa para fazer o doutorado na
Sorbonne.
Após repetidas aproximações, conhece a estudante Clémentine,
casa-se com ela e tem Riad. Terminada a sua tese, sem o sucesso que
acha merecido – “Só isso, ‘aprovado’! País de racistas! Oito anos de tese
e só um ‘aprovado’! Racistas!” (SATTOUF, 2015, p. 10) –, Abdel-Razak
decide procurar emprego em uma universidade fora da França para se
“vingar” dos franceses.
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Desde as primeiras páginas da HQ, Abdel é retratado como partidário
da causa palestina, anti-israelense, racista, machista, homofóbico, próviolência em situação de guerra, admirador de ditadores como Kadafi
e Hafez Al-Assad e, ao mesmo tempo, como alguém generoso, carente,
carinhoso, idealista, ingênuo, atrapalhado, choroso e, sobretudo,
impotente e ressentido em relação à Síria, à França, à família síria, à
nova família francesa, à mulher ocidental progressista, ao filho loiro e
afetado, à universidade e à sua situação econômica.
É isso que o leva a deixar a França com a família e assumir um posto
de professor assistente na Universidade da Líbia, sob o regime de Kadafi.
O pouco tempo que passa na Líbia com a família é suficiente para que
sofram toda sorte de exclusão: sua casa é tomada por estranhos, sua
mulher e seu filho são observados a todo tempo na rua e sua mulher é
discriminada na comparação com as mulheres muçulmanas.
Curiosa e ambiguamente, Abdel-Razak, embora sofra os efeitos
da exclusão, procura, a todo preço incluir-se, integrar-se, ou melhor,
reinserir-se na cultura árabe que havia deixado para estudar na França
e fugir da guerra, intensificando sua concepção de um pan-arabismo
ilustrado, que, pela educação das massas, poderia conferir novamente
protagonismo à cultura árabe. A ideologia de um pan-arabismo
progressista, atribuída pelo ditador egípcio Gamal Abdel Nasser e
muito explorada por Omar Kadafi, será para Abdel, ao longo de toda a
narrativa, um valor polêmico que ele procura afirmar ao mesmo tempo
em que ele se sente impedido de assumir completamente, por ser um
professor universitário sem cargo fixo, casado com uma estrangeira, pai
de uma criança loira, morando em casas precárias na Líbia ou em sua
aldeia síria ou na casa da sogra na França.
A frustração profissional de Abdel-Razak, protagonista ou anti-herói
na autobiografia do filho Riad, professor que pretende comprar uma
Mercedes e construir uma mansão, é o fio condutor da narrativa que
leva o Riad a ter, como se diz no subtítulo, “uma juventude no Oriente
Médio”.
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Depois de deixar a Líbia, a família passará a viver na Síria, no seu
vilarejo natal, quase deserto e tocado pela miséria, em uma casa que
restou do espólio do pai de Abdel. Abdel se sente roubado pelo irmão,
que pensara que ele não voltaria mais à Síria e vendeu a terras a que
tinha direito. Embora excluído financeiramente pela família, Abdel tem
uma relação forte com a mãe e com a família de um modo geral. Sua
busca pela reinclusão no cotidiano do vilarejo e pela inclusão plena na
cultura árabe leva-o a tentar se tornar religioso, a obrigar sua mulher
a ser submissa (SATTOUF, 2015, p. 79) e a procurar integrar Riad à
comunidade árabe, matriculando-o na escola (SATTOUF, 2015, p. 122)
e incentivando-o a interagir com os primos e a brincar de modo “viril”
(SATTOUF, 2015, p. 146).
Julgando-se excluído pela França, Abdel-Razak dedicará sua vida à
inclusão ou reinserção na cultura árabe, ignorando, sempre que pode,
que sua inclusão crescente implica, geralmente, na exclusão da mulher
e do filho, numa sociedade bastante estratificada, que separa homens
e mulheres, idosos e jovens, adultos e crianças, primogênitos e filhos
mais novos. Todos esses papéis são objeto de exclusão e de ordenação,
que estabelecem uma hierarquia em que o homem, o mais velho e o
primogênito controlam a família do ponto de vista financeiro e afetivo.
Oscilando entre actante individual e actante coletivo, entre
Abdel-Razak-ele-mesmo e sua família francesa, Abdel evita refletir
profundamente sobre o custo da inclusão, ainda que não esteja
completamente convencido de seu valor. Em várias passagens da HQ, é
nítido seu constrangimento diante das coerções da cultura árabe, o que
sugere que ele não desconhece o ônus da inclusão.
Na cultura árabe do seu vilarejo, a inclusão só poderia se dar como
assimilação, como negação dos costumes, da aparência e do sotaque
da família francesa de Abdel-Razak. A agregação equipolente não é
bem-vinda e, finalmente, muito pouco tolerada. Na impossibilidade
de se “assimilar” à cultura local, resta à mulher e ao filho de Abdel a
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segregação: o isolamento no espaço da casa, a contemplação pela janela,
os olhares de reprovação, o riso e a ironia, o assédio e as agressões na
rua, especificamente no caso de Riad.

A inclusão (im)possível
Diferentes práticas de inclusão surgem ao longo de O árabe do futuro,
práticas que se definem pelos obstáculos sociais, econômicos, familiares
e afetivos dos atores Riad, Clémentine e Abdel-Razak, especialmente
deste último: inclusão social pela educação; inclusão do estrangeiro pela
educação; inclusão da família intercultural; inclusão social e profissional;
inclusão familiar pela assimilação da cultura e inclusão individual na
cultura.
Incluir-se na cultura, reclamar o direito de existir como se é, seja por
“agregação”, a saída preferível para a subjetividade, segundo Landowski
(2002), seja por “assimilação”, a saída a evitar, mas a considerar,
pressupõe conflito e, portanto, contraprogramas.
Foi nesse sentido que aqui defendemos a ideia de que a inclusão é
um contraprograma de afirmação e de construção de uma competência,
cuja dimensão ética está necessariamente em proeminência. Quando
devemos resistir, combater, fazer valer, nossas concepções sobre o
“dever” e o “querer” e sobre as relações entre o “ser” e o “fazer” vêm
à tona, conformadas a uma ideologia, segundo a definição greimasiana
que define a ideologia como busca de um objeto-valor.
A inclusão como objeto-valor, assim como suas figuras (a face, o gesto,
a voz, o espanto, o alívio, o desconcerto, a tentativa, a reaproximação,
a desistência, a indiferença) são colocados em causa pela exclusão. As
figuras da inclusão, no limite, são figuras de evidência (somos como
somos), de comunhão (queremos estar/ser juntos) ou de conflito e
interpelação (deixem que sejamos nós mesmos).
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Abdel-Razak advoga pelo “árabe do futuro” querendo forjá-lo pelo
“árabe do passado”: procurar converter-se, reviver o cotidiano de seu
país, assumir as posições políticas que se espera de um árabe, ainda
que veja na educação e na convivência respeitosa a solução para os
conflitos entre culturas e nações. Para incluir-se, pretende proceder por
assimilação no resgate de um “Nós” árabe que ele perdeu e que o faz se
sentir “Outro”, um estranho. A assimilação assim almejada configura-se
como uma utopia.
O pequeno Riad, que mostra no rosto, no corpo e na voz a diferença
irredutível, é o “árabe do futuro” sem sabê-lo. Na impossibilidade
de assimilação pura, simples e duradoura, o excluído, de modo não
canônico, trafega no eixo dos subcontrários, da agregação à segregação
e vice-versa. As figuras da inclusão, por mais instáveis que sejam,
também nos acenam com uma nova utopia de pacificação. Agregado ou
segregado, o incluído resiste no campo da alteridade.
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GAME OF THRONES: USOS POLÍTICOS NAS
ELEIÇÕES PRESIDENCIAIS E NO ATUAL
GOVERNO
Alexandre Marcelo Bueno (UNIFRAN)

Introdução
Considerada uma das séries televisivas mais bem-sucedidas
da história moderna da televisão, Game of Thrones não obteve sucesso
somente por causa do trabalho estético apurado, nem somente pela
produção cuidadosa, responsável pela indicação a vários prêmios. Um
forte motivo para o sucesso da série está na multiplicidade de leituras
possíveis a partir das distintas isotopias que o discurso da série produz,
atendendo à demanda de um público bastante diverso.
Desse modo, há uma gama considerável de chaves de leitura na
produção audiovisual. Por exemplo, Game of Thrones pode ser lida como
uma aventura próxima ao universo cavalheiresco – como Rei Artur
e os Cavaleiros da Távola Redonda –, como uma história de terror (por
causa da violência e dos zumbis), como um romance convencional, e até
provocar discussões sobre a ética no campo da política, passando pela
mobilização de diferentes emoções, como amor ou ódio, direcionadas
às personagens, empatia a partir de outras situações, indignação em
outros momentos etc.
Elegemos, assim, nossos personagens favoritos e aqueles que
amamos odiar. No entanto, essa ligação passional com uma personagem
pode ser rapidamente desfeita na série, uma vez que Game of Thrones se
caracterizou por não ser condescendente com nenhuma personagem.
Repetir com certa frequência o impacto que dissipa a relação entre
espectador e sua personagem favorita foi uma estratégia presente
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desde seus capítulos iniciais. Como consequência, a série criava um
clima de incerteza quanto a identificar quem era ou não o grande herói
de toda a trama. Foi assim com Ned Stark, um protótipo do guerreiro
ético, detentor de valores coletivos, que se sacrifica por um bem comum
e maior para salvaguardar o reino. No entanto, o que era para ser a
personagem principal, o herói para o qual torceríamos, teve seu percurso
interrompido por causa de tramoias políticas em torno da disputa pela
influência do rei (e seu amigo Robert Baratheon), que o levou a ser
decapitado ainda na primeira temporada da série.
Manipular a espera do inesperado (GREIMAS, 2004; ZILBERBERG,
2011) de seu público foi uma das características que mais marcou Game
of Thrones. Assim, a série jogava com as expectativas que o gênero
mobiliza desde sempre e não tinha nenhum pudor em quebrá-las
quando bem lhe interessava, sobretudo para os que não acompanharam
a construção deste universo ficcional nos livros e tiveram seu primeiro
contato com este universo a partir da produção audiovisual realizada
pela HBO.
Por essa característica, a série trabalhava, ao menos em suas
temporadas iniciais, com a morte de personagens significativas, que
mobilizava tanto paixões de empatia e de reconhecimento, quanto
paixões malevolentes, como o ódio e a raiva. Nesse ínterim, personagens
considerados malévolos, representantes de um universo individualista,
autoritário e violento, como Joffrey Baratheon, entre outros, também não
tinham uma continuidade na série. No caso da personagem mencionada,
sua morte foi consequência de um misterioso envenenamento durante a
sua festa de noivado.
Este exemplo nos mostra que a série trabalha, como várias
outras produções, na articulação da oposição entre o bem e o mal, mas
sem poupar nenhuma personagem que se coloque em um desses dois
polos de valores. O clichê do bem vencendo o mal ocorreu somente no
final definitivo da série. Enquanto isso, o público terá sua atenção presa
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à série, sempre à espera de um acontecimento inesperado, a morte de
uma personagem que antes era considerada fundamental para a trama,
o surgimento de um sucesso quando não havia mais qualquer chance
de ser bem-sucedido, reviravoltas narrativas e mudanças de posição na
interação entre as personagens são algumas das estratégias elaboradas
pela série e responsáveis por parte de seu sucesso de crítica e público.
Os dois casos mencionados, de Ned Stark e Joffrey Baratheon, nos
mostram como o universo de Game of Thrones bebe também nos conluios
de uma política que, se não totalmente atual (já que a decapitação de
oponentes e o envenenamento de outros não é mais tão comum nos dias
atuias), se revela nos interstícios narrativos da série: há personagens
que manipulam outras para seu próprio proveito (Petyr “Mindinho”
Baelish), outras que usam de sua astúcia para sobreviver com a
benevolência do poderoso de plantão (Varyss), temos personagens que
querem restaurar o equilíbrio passional desse universo de valores que
ela considera injusto (Daenerys Targaryen) e outras que possuem um
elã revolucionário, pouco afeitas aos desmandos de uma suposta ordem
superior que organizaria todo o mundo social, econômico e político da
série (Jon Snow).
É claro que parte considerável dessas personagens não se
apresenta de modo completamente acabado. A narrativa não se
sustentaria se todas as personagens que povoavam o mundo de Game
of Thrones já estivessem completamente prontas e fechadas, sem
possibilidade de mudanças e variações. Um exemplo dessa dinâmica
são as transformações pelas quais passa uma das personagens mais
significativas da série: Daenerys Targaryen (doravante Daenerys). Ela
começa a série como a filha fugitiva de um rei que foi morto por ser
considerado louco e autoritário. Já adulta, é prometida ao líder de um
grupo caracterizado como selvagem (Khal Drogo), com o qual se casa
em troca dos ovos de dragões que ele possuía. O que era para ser apenas
uma espécie de feminino frágil, submisso aos desejos dos homens que
a cercavam (irmão e marido) logo é substituído por uma figura feminina
59

Vozes do Social
forte, ousada, que contraria expectativas das normas sociais e busca
abolir a ordem social escravocrata e a política despótica com o auxílio de
seus dragões, cujo controle é facilitado por sua dinastia54.
Daenerys representa sua crescente complexidade na medida em
que vai adquirindo novas alcunhas, conforme suas ações vão obtendo
sucesso: Daenerys da Casa Targaryen, Primeira de seu nome, Nascida
da tormenta, A não queimada, Mãe dos Dragões, Quebradora das
correntes, Mãe dos escravos, Khaleesi dos Dothraki, Rainha de Mereen,
Rainha de Westeros, Dos Ândalos, Dos Roinares. É possível observar
que os títulos que ela possui indicam sua relação com os dragões (e
sua família) e o lado político de libertadora dos explorados, além de sua
posição nobre de rainha de diferentes povos. A narrativa de Daenerys
sempre visou a Westeros, cidade em que estava o trono de ferro, símbolo
de poder e do rei absoluto dos Sete Reinos. Em sua ação de libertar os
escravos e os povos oprimidos, seu objetivo é o de formar um exército
grande e poderoso o suficiente para conquistar seu objeto de valor final:
o trono. Para alcançá-lo, como o faz ao final da temporada, ela ultrapassa
os limites éticos a fim de atingir o objetivo almejado.
Assim, nos últimos episódios da série, ela se converte em uma
ditadora, figura autoritária que não aceita ser contrariada nem ter suas
decisões questionadas. Ela progressivamente foi se afastando daqueles
em quem confiava, até de Jon Snow, o protótipo do filho bastardo que
guarda o segredo de sua origem nobre (nesse caso, de uma maneira pouco
convencional), que se tornara seu amante. Mas Jon Snow é também um
sujeito ético (FONTANILLE, 2007), pois, ao matá-la, ele evita uma nova
ditadura que seria instaurada com a vitória de Daenerys contra os Sete
Reinos. O gesto é nobre porque seu sacrifício é da ordem do pessoal: ele
suspende seu amor por Daenerys em vista de um bem maior para todos.
Há uma semelhança no ato de Jon Snow e o de seu suposto pai, Ned
54
A Casa Targaryen é a família responsável pelo controle dos dragões, animais
mágicos e símbolos de poder que dão um caráter fantástico ao universo da série.
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Stark, que pensava estar se sacrificando quando aceitou sua sentença
de morte.
Jon Snow é também um sujeito que circula pelo universo do fantástico
e do real (no sentido de remeter a referências do mundo natural). Ele foi
mandado para um lugar distante, para auxiliar na defesa da Muralha,
função atribuída à Patrulha da Noite, da qual se tornou líder. Naquela
situação, ele vivia em um agrupamento com regras sociais próprias,
com uma noção de honra pessoal que não correspondia às necessidades
daquele lugar. Lá se constituam os inimigos dos homens, combatidos
sem as sutilezas e as artimanhas do mundo político. Estamos no mundo
da guerra franca, e de um clima de guerra constante, contra os Selvagens,
representantes dos povos bárbaros que eram considerados uma ameaça
constante aos Sete Reinos. Ele concentra tanto o fantástico como o real
porque ele havia sido morto por facada pelos seus companheiros da
Patrulha da Noite, em um ato de traição. No entanto, ele ressuscita e
decide partir da Muralha para tentar retomar o castelo de sua família,
Winterfell. É nesse movimento pelo mundo da série que Jon Snow
conhece Daenerys e, a partir de então, eles se tornam aliados políticos
e amantes.
Daenerys e Jon Snow55 são pequenos mitos porque conjugam, pela
nossa grade de leitura, o fantástico e o real. Ela é a mãe dos dragões. Ele
foi morto e ressuscitou do mundo dos mortos após ser traído por seus
pares. Além dessa dimensão, ambos são considerados líderes de seus
grupos, são pragmáticos e visam a promoção da justiça. Eles são filhos
espoliados do poder e querem reparar e reequilibrar o mundo, em um
esquema que se assemelha ao percurso da cólera (GREIMAS, 2014). É
essa sede por justiça que os impulsiona e os leva a diferentes estratégias
e ações em busca desse reequilíbrio.
55
Daenerys e Jon Snow são pilares da narrativa televisiva. A origem da série
está baseada nos livros chamadas de Crônicas de gelo e fogo (respectivamente, Jon
Snow e Daenerys).
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Da mesma maneira que boa parte das narrativas giram em torno de
ambas as personagens (ou de suas relações familiares e afetivas), há um
núcleo formado pelos chamados “vilões” da história: a horda de mortosvivos liderados pelo Rei da Noite, uma personagem que acrescenta outras
isotopias fantasiosas e místicas às possíveis leituras da série por meio
de uma estética do grotesco que delimita o humano do não-humano.
Personagem com origem obscura, o Cavaleiro da Noite se caracteriza
como um líder autoritário por natureza: aqueles que o seguem, fazem
por estar sob o seu controle mental, pois seus seguidores não têm
vontade própria nem autonomia de decisão ou crítica. Simplesmente
acompanham o líder e se sacrificam por ele, se assim for necessário.
Outros elementos poderiam ser destacados para mostrar a
importância da série na cultura contemporânea. Contudo, preferimos
delimitar nosso estudo para tentarmos refletir sobre os usos das
personagens e dos acontecimentos de Game of Thrones a partir dos
principais acontecimentos da campanha presidencial de 2018 e do início
do governo de Jair Messias Bolsonaro, eleito no último pleito nacional.
Desse modo, recorremos aos memes encontrados na rede social

1. Coincidências e divergências plásticas e temáticas
A primeira foto com a qual gostaríamos de trabalhar está ligada a
um acontecimento político extremamente importante para as eleições
presidenciais do ano de 2018: a prisão56 do ex-presidente Luís Inácio
Lula da Silva. A prisão do ex-presidente Lula foi decretada no dia 05
de abril de 2018. Horas depois, ele foi para o prédio do Sindicato dos
Metalúrgicos do ABC Paulista, instituição histórica de resistência à
ditadura militar em que Lula aprendeu a arte da negociação e liderou os
trabalhadores a buscar melhores condições de trabalho e a resistir aos
desmandos da ditadura militar nos anos 1970.
56
Recentemente, o site de jornalismo investigativo The Intercept tem revelado
as relações inapropriadas entre o ex-juiz Sérgio Moro e o procurador Deltan Dalagnol
que possivelmente levarão à anulação do julgamento de Lula.
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Lula permaneceu dois dias no prédio do sindicato, recebendo amigos,
discutindo estratégias com seus advogados e atendendo a militantes
do partido que ele lidera, como presidente honorário e pela sua força
simbólica.
Em um dos milhares de registros fotográficos feitos durante a
permanência de Lula no prédio do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC
Paulista, um chamou bastante a atenção nas redes sociais, por vários
aspectos que vamos desenvolver aqui:

Figura 1 – Registro de Lula em frente ao Sindicato dos Metalúrgicos do ABC Paulista
Fonte: Twitter
O registro, feito por um jovem fotógrafo (Francisco Proner Ramos) de
um coletivo de fotógrafos (o Farpa), mostra Lula ao centro da imagem,
cercado por integrantes do partido e pessoas anônimas que estavam lá
para apoiá-lo e para protege-lo. Inclusive, os partidários que passavam o
dia no entorno do prédio impediram Lula de se entregar à polícia, que já
há muito tempo cercava o prédio dos sindicalistas para cumprir a ordem
de prisão do ex-presidente.
A imagem mobiliza os temas da liderança política e do carisma
político do ex-presidente. O primeiro tema, mais ligado à imagem
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tradicional que se faz do político em campanha, ganha um reforço pela
situação trágica em que ele vivia naquele momento. Não se tratava de
uma campanha na concepção tradicional do termo, mas de uma luta
pela vida em oposição à morte simbólica que o encarceramento pode
levar, sobretudo de um ator político central na história recente do país57.
O segundo tema, mais da ordem do passional, aponta para o
corpo a corpo entre Lula e aqueles que ele representa, em uma interação
por ajustamento (LANDOWSKI, 2014) que, como tal, poderia aumentar
a possibilidade de risco de um verdadeiro acidente, pois o ex-presidente
estava ali, no meio do povo, sem seguranças, em contato direto com
significações e as sensibilidades que eram produzidas inesperadamente
por quem estava ali, ao pé do chão, e desejava estar o mais próximo
possível da figura que eles reconhecem como o responsável pela melhoria
das condições de vida da população em geral.
Mas o que tudo isso tem a ver com Game of Thrones? A foto de
Lula circulou rapidamente pelas redes sociais, até que o seguinte tweet
apontou uma clara semelhança: “Lula is the new Daenerys”.

Figura 2 – Montagem com frame de Game of Thrones e foto de Lula
Fonte: Twitter
57
Morte simbólica que não se confirmou, dada a resiliência que Lula apresenta
em todas as suas entrevistas.
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Trata-se de um print de uma cena de Game of Thrones (último episódio
da terceira temporada) em que Daenerys é cercada pelos escravos que ela
havia libertado em Yunkai. A comparação se justifica pela organização
plástica e pela relação semissimbólica com temas e figuras em ambos os
discursos visuais. Observamos Daenerys no centro da imagem, sendo
tocada pelos escravos libertos por ela mesma. Além disso, é possível
perceber o realce que se dá à sua figura por meio do contraste cromático
entre o claro e o escuro. No meio da massa humana, é ela quem ganha
o destaque da cena. Essa ideia de proximidade dos corpos como
representação da proximidade política entre sujeitos hierarquicamente
opostos é um dos traços que define também a fotografia de Lula.

Figura 3 – Frame de Game of Thrones
Fonte: Twitter
A relação de afeto na política esbarra em um certo paternalismo.
Assim, se concentrar na figura do ator político Lula a ideia do cuidado
e da melhoria na vida do povo que estava em uma situação difícil e
que passou a ter uma vida melhor após o surgimento dessa presença,
que eles acreditam ter o poder de criar as condições para realizar essa
melhoria e também o desejo de fazer esse “bem” para os outros.
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Figura 4 – Montagem com frame de Game of Thrones e foto de Lula
Fonte: Twitter
Pela dimensão plástica, observamos uma perfeita simetria entre o
englobado (Daenerys) e o englobante (escravos libertos) na Figura 4. No
registro fotográfico de Lula, essa simetria não está tão equilibradamente
construída, mas ainda é possível sustentar esse paralelo entre
os formantes eidéticos. Tais formantes estabelecem uma relação
semissimbólica com a ideia de unidade em oposição à multiplicidade,
figurativizada, em ambos os casos, pelas pessoas que constituem o
simulacro de povo.
Podemos ainda apontar para uma identificação temática, em que
os dois mundos se encontram: o mundo da política e o mundo da série,
em especial a isotopia política de Game of Thrones. Assim, observamos
que em ambos os casos, a figura que preenche o centro da imagem é a
figura do líder, que ocupa esse lugar que lhe dá destaque pelo olhar do
observador. Daenerys olha diretamente para seu interlocutor (ou seja, o
telespectador), enquanto Lula mantém sua interação com aqueles que
estão ao mesmo nível que os demais. Essa posição do olhar de Daenerys
mostra que ela está sendo louvada pela população que a cerca, mas que
a interação que lhe interessa é com o que está acima (no caso, os seus
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jovens dragões, que começam a voar). Já Lula está mais preocupado com
a interação entre os seus, como já mencionado.
A comparação que se estabelece entre as duas imagens é feita a
partir de pontos de contato em comum, apesar de serem registros
realizados diferentemente. Em outras palavras, a cena de Daenerys é,
obviamente, uma imagem em movimento, enquanto a de Lula é um
registro fotográfico mesmo. Essa constatação no leva a questionar
o estatuto da operação de comparação: qual é a intencionalidade que
está por trás dessa primeira percepção que faz o movimento que coloca
ambas as imagens lado a lado? Na arena política que a rede social se
torna, observamos que não se trata apenas de uma similitude estética.
Há um uso estratégico nas imagens que contamina a fotografia de Lula,
no sentido de se reforçar as significações que o beneficiam: a imagem
de líder político preocupado com os pobres, com a população sofrida
e explorada, uma espécie de populista (na melhor acepção da palavra).
Desse modo, suspende-se todas as demais significações que estavam
sendo mobilizadas naquele momento para lhe dar um caráter heroico,
por assim dizer. Além das equivalências plásticas, há também uma
espécie de restrição das significações e um certo tipo de contágio do
sentido (LANDOWSKI, 2004) que parte da imagem de Daenerys para
circunscrever os sentidos ligados a Lula. Suspende-se, assim, o processo
jurídico e a sua condenação para ressaltar um instante de luta junto
aos seus partidários, reforçado pela mesma significação produzida
pela imagem de Daenerys: é então Lula reconhecido como o libertador
dos mais pobres das amarras da miséria, da desigualdade social e da
exploração feita pelos senhores atuais, os capitalistas.
Mas não são apenas figuras políticas que se beneficiam desse
tipo de estratégia ligada a uma prática comunicacional nas redes sociais.
Os gestos de Lula, sua proximidade com o povo, em um momento tão
delicado e tenso de sua trajetória pessoal e política, surpreende pelo gesto
que é repetido por Daenerys, filha de um rei posto, que busca reparar o
que ela considera uma injustiça em relação à luta pelo poder no universo
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de Game of Thrones. Nesse caso, é Lula que acaba por ressignificar, em
Daenerys, ao menos nesse caso, a figura política ficcional: a uma rainha
preocupada com os pobres e oprimidos, limitando semanticamente seus
papeis temáticos a um só, nesse momento de comparação.
Há assim um contágio mútuo com implicações políticas da ordem do
sensível e do inteligível. Do sensível, observamos uma aproximação por
meio da dimensão plástica, como dissemos. Do inteligível, uma restrição
semântica, a eleição de um único papel temático e o desenrolar de uma
narrativa pressuposta que se implicam na construção do papel político
do populista: o que se preocupa e cuida dos mais necessitados.
Vimos, assim, como uma certa intencionalidade controla a significação
desencadeada a partir de uma coincidência plástica produzida de modo
acidental. Nesse movimento das interações, o enunciador estabelece
uma comparação entre os dois universos de sentido e produz, então,
significações que escapam à configuração inicial de ambas as narrativas.
Desse modo, é por meio da manipulação e do uso que o enunciador faz
desse fazer cognitivo que resulta em uma restrição de sentidos e uma
concentração temática que beneficia, sobretudo, ao líder político que
pouco tempo depois seria encarcerado (e atualmente se encontra em
liberdade). Assim, com a utilização da imagem de Daenerys naquele
momento da série, o tweet reforça uma imagem de Lula próximo aos
pobres, um político preocupado com os destinos do país e dos mais
carentes, aqueles que se unem a ele em um corpo político quase fundido
em um só em busca de resistir aos desmandos do novo poder que visa a
eliminá-lo, ao menos no plano simbólico. Por fim, registra-se pela foto e
pela comparação com Game of Thrones um tema que já definia Lula no
jogo político (e que já mencionamos): o seu carisma no trato com o povo.

2. Violência e acontecimento
Game of Thrones também se caracteriza por utilizar
explicitamente a violência como um de seus expedientes mais marcantes.
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Como já dissemos, muitas personagens deste universo foram mortas de
maneira cruel e o modo como a série apresenta esses acontecimentos
também aponta para um estilo que não está muito preocupado com as
sensibilidades mais suscetíveis ao estetizar a violência. Por mais incrível
que possa parecer, a política brasileira, em certos aspectos, não fica
muito atrás desse estilo de resolução de conflitos políticos.
Um dos momentos mais tensos e lamentáveis da campanha
presidencial de 2018 foi a facada contra o então candidato à presidência
Jair Messias Bolsonaro. O momento é considerado, por muitos
especialistas, como decisivo para o desenrolar da campanha após o
atentado. Além de capitalizar passionalmente o atentado, colocando-se
em um lugar distinto do homem autoritário que é, Bolsonaro ainda usou
sua recuperação como justificativa para sua ausência nos debates do
primeiro e do segundo turnos.
Com isso, ele se colocou como vítima da esquerda, quando
na verdade fora vítima da violência que ele próprio incentiva, e pode
aglutinar ainda mais o país em torno de seu discurso contrário ao Partido
dos Trabalhadores, até então liderando as pesquisas de opinião. Quando
Game of Thrones chegou ao final em 2019, recuperaram, na rede social
Twitter, a imagem do atentado contra o agora presidente para fazer um
paralelo com um momento marcante do final da série.
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Figura 5 – Montagem de foto de Bolsonaro e um frame de Game of Thrones
Fonte: Twitter
A ideia de uma “facada histórica” pode indicar o seguinte: ela é um
ato terminativo, do ponto de vista aspectual porque ela visa a encerrar
um processo. Em ambos os casos, há uma tentativa de finalizar um
governo que ainda não começou ou que iria começar, como no caso de
Game of Thrones. Para este, o ato foi bem-sucedido. Já no caso do Brasil,
a facada, como um verdadeiro acontecimento (ZILBERBERG, 2011), foi
responsável pela fundação de uma nova narrativa eleitoral.
Como dissemos, nesse novo cenário da disputa eleitoral pósfacada, Bolsonaro pode construir uma imagem ainda difícil de digerir:
a de que ele é um ser humano e, como tal, tem a fragilidade que nos
une. As imagens seguintes ao atentado, com ele dando entrada no
pronto socorro de um hospital público em uma cidade pequena também
contribuiu para elaborar tal imagem. Ademais, mesmo em um hospital
sofisticado como o Hospital Israelita Albert Einstein, em suas lives via
Facebook, ele também se mostrava uma pessoa comum, uma vítima de
um atentado contra sua vida. Com certas imagens, como a de sua esposa
no gesto de limpá-lo, Bolsonaro pode, por um lado, atenuar uma imagem
agressiva, autoritária, para se revelar, em um novo simulacro que a
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facada ajudou a criar, a de um homem frágil, que também teme pela
vida, que tem afetos que a paixão autoritária não lhe deixava mostrar em
público.
E por que o paralelo com Game of Thrones no meme que
destacamos? A imagem parece apresentar uma certa ambiguidade a
respeito do posicionamento valorativo e ideológico do enunciador. Em
suma, não sabemos se é um partidário do bolsonarismo ou se é alguém
crítico a ele. A imagem mostra até uma certa ironia, pela presença do
frame de Game of Thrones: dois jovens e belos atores, em uma cena
bastante romantizada da morte, realizada por meio de um sacrifício
do herói em relação a sua amante (é o dever em prol do coletivo que
se sobrepõe aos desejos do querer individual, como já mencionamos).
Na imagem de cima, vemos o instante da dor de um homem de certa
idade, com as marcas que a vida lhe imprimiu, para dizer o mínimo.
Podemos também afirmar que se trata da imagem de um homem de
meia idade cuja dor acentua sua própria feiura, em um humor típico do
rebaixamento dos fatos, personagens ou acontecimentos da vida social
brasileira.
Nessa relação entre o uso de Game of Thrones e sua associação
com os acontecimentos políticos brasileiros, o tempo enunciativo é
extremamente importante. O enunciado abaixo, publicado em 28 de abril
de 2019, logo após o terceiro episódio da última temporada, em que Arya
Stark mata o Rei da Noite, um perfil claramente humorístico, baseado
na ex-presidente deposta Dilma Rousseff, liga o ato da personagem da
série como uma solução para evitar a continuidade do mal e seu projeto
de dominação, em uma lógica bastante maniqueísta que atravessa a
série como um todo. Assim, por meio de um simples enunciado verbal,
mobiliza-se o conhecimento imediato do enunciatário. Por meio dessa
operação enunciativa, produz-se uma similitude entre Bolsonaro e o Rei
da Noite, além do ato da facada, que não é explicitamente enunciado,
mas recuperado justamente pela proximidade entre o ato realizado na
série e o que ocorrera em 2018 durante a campanha presidencial.
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Figura 6 – Tweet sobre o penúltimo episódio de Game of Thrones
Fonte: Twitter
Há pelo menos dois aspectos que é preciso ressaltar. Primeiro,
o estabelecimento entre o bem (nós) e o mal (Bolsonaro/Rei da Noite).
Segundo, a ideia de que, aqui já entrando na esfera política, a solução
para essa disputa passa tanto pela morte do oponente como pela
iniciativa individual, aspecto que de alguma maneira contraria os
preceitos políticos e civilizatórios da própria esquerda. De qualquer
modo, há também um processo de certa infantilização da política quando
um enunciado assim é produzido, porque se recorre a uma referência
do universo mágico58 da ficção para externar o desejo de solução de
um impasse no campo político. Ainda assim, o enunciado, que é lido
em um registro irônico, atenua algumas das características violentas
mencionadas, porque o riso também suspende certos juízos de valor.

3. Misturas entre a política brasileira e Game of Thrones
Há um outro aspecto de comparação entre os universos políticos
que estamos examinando. Trata-se, pelo que entendemos, de buscar, por
um lado, uma justificativa para os estilos políticos existentes no Brasil
e, por outro, reforçar uma certa infantilização do universo político.
Para isso, nossa hipótese passa pela ideia de mestiçagem, de Zilberberg
58
Não se trata de um juízo de valor. É apenas o modo como o discurso estabelece o seu contrato de veridicção com o enunciatário.
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(2004), na medida em que os posts parecem mesclar elementos do
mundo político brasileiro e do universo de Game of Thrones.
Com o final da série, em 2019, vários tweets foram publicados na
linha tanto da defesa do governo como para criticá-lo. Um bom exemplo
está na próxima imagem retirada do Twitter, na qual o final da série foi
bastante criticado, seja por causa da morte de Daenerys, seja porque
Bran Stark, uma personagem considerada secundária, assumiu o trono
dos Sete Reinos, ação considerada injusta por parte do público.

Figura 7 – Tweet associando o final de Game of Thrones e as eleições presidenciais de
2018
Fonte: Twitter
O paralelo entre os dois mundos (o político e o de Game of Thrones)
não ocorre por meio da dimensão imagética, mas através do verbal,
que delimita os sentidos do meme em relação ao que ocorreu na série
televisiva por meio de uma sanção que entrecruza as significações da
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série e da situação política brasileira em um mesmo registro disfórico:
a situação política do país é ruim, tal como o final da série, e de que
a presidência do país ficou com uma personagem política que não
merecia, no caso Bolsonaro, tal como o trono ficou com Bran Stark. É
nesse ponto que a ideia de injustiça enlaça os dois universos, pois ambas
as personagens não eram merecedoras de obter o grande prêmio final: a
presidência da República e a posição de rei dos Sete Reinos.
O meme a seguir usa uma imagem da mesma cena em que
Daenerys é comparada a Lula (e vice-versa) e que já foi objeto de análise
(Figura 3). Ela está calma, um pouco acima de seus fiéis libertos, e o
elemento verbal determina uma transformação da ação da personagem.
Obviamente, ela não está em campanha, pois uma rainha não requer tal
ação, nem a segunda imagem corresponde ao que se passa na série, pois
ela ainda não está governando, mas sim conquistando Porto Real, em
um ataque derradeiro e final.

Figura 8 – Montagem com dois frames de diferentes temporadas de Game of Thrones
Fonte: Twitter
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Na primeira imagem, o corpo a corpo com os eleitores mostra uma
personagem política próxima do povo, quase na mesma horizontalidade;
na segunda imagem, observa-se o predomínio da verticalidade para
reforçar a hierarquia existente entre o governante e os governados,
assim como a violência e o desejo de morte em relação àqueles que, em
algum momento, o apoiavam.
Nesse caso, o verbal determina a construção de sentidos e em
sua ligação com a situação política atual do Brasil. Daenerys é usada
apenas como um exemplo do que ocorre no Brasil, segundo a sanção
promovida por este enunciado sincrético. Mesmo que Bolsonaro não
tenha sido exatamente gentil durante a campanha, pois nunca o foi em
nenhuma situação, o contraste entre as ações da mesma personagem –
uma mais atenuada e extensa e a outra da ordem da intensidade que visa
à eliminação do outro – mostra, pela mistura dos dois universos, duas
facetas do governo Bolsonaro: supostamente bondoso e condescendente
durante a campanha, até porque ele estava junto aos seus eleitores e
correligionários; duro, agressivo e violento em relação ao mesmo povo
que o elegeu já no início de seu mandato presidencial.
O uso da imagem de Daenerys no processo de identificação com o
sujeito central dessa narrativa e a situação política atual do Brasil, serve
para, de alguma forma, atenuar uma crítica direta, mas ao mesmo tempo
chamar a atenção para seu enunciatário por meio do recurso visual.
Então, o que parece haver, nesse caso, é um primeiro movimento pelo
visual, para destacar a contradição do comportamento de Daenerys e,
em seguida, o verbal, que constrói uma outra isotopia de leitura, em que
então se adentra no universo da política brasileira e, assim, sancionamse negativamente as ações do governo Bolsonaro.
Um outro recurso utilizado é também o de mesclar personagens
do “eixo do mal” da série ao governo atual de um modo mais explícito,
como mostra a imagem abaixo:
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Figura 9 – Tweet relacionando o Cavaleiro da Noite com Bolsonaro
Fonte: Twitter
A associação não é apenas com a personagem principal da narrativa,
o oponente dos demais heróis, representado pelos humanos, mas
também com a horda de zumbis que tal personagem comandava na
série. Nesse quesito, vale a pena insistirmos um pouco mais na ligação
com o exército do Rei da Noite. Em geral, o zumbi articula os valores
de não-morte, ou seja, ele passa da vida à não-vida, chega à morte e a
ultrapassa, ressuscitando como um morto-vivo, sem voltar a plenitude
de um sujeito vivo. Além dessa característica, outro traço que marca
o morto-vivo é sua falta de autonomia, sua incapacidade para reflexão
individual e a repetição de comportamentos coletivos e simples. É
dessa maneira, inclusive, que se define, de um lado, o “bolsominion”,
ou seja, como o agrupamento de apoiadores de Bolsonaro que não
pensam, apenas repetem o que seu líder diz, o que ele faz e o que ele
supostamente pensa. De outro lado, há o chamado “mortadela”, que
faria o que o partido manda por um valor singelo: um sanduíche de
mortadela. Além disso, a estética grotesca com a qual se figurativiza tal
personagem revela o caráter maléfico de Bolsonaro, o líder do bando.
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Um outro tipo de mistura que se faz entre o universo político
brasileiro e a série ocorre na mensagem abaixo. A brincadeira ocorre por
meio da sanção relacionada ao momento histórico e político brasileiro.
Assim, as primeiras cinco temporadas foram consideradas fantásticas e
tinham como paralelo o governo Dilma Rousseff. Na sexta temporada,
houve uma evidente queda na qualidade narrativa e de produção, no
mesmo ano em que ocorre o impeachment de Dilma Rousseff. Nota-se
também uma caída drástica na qualidade da série que equivale à queda
na qualidade do governo de Michel Temer, vice-presidente de Dilma
Rousseff. Por fim, a temporada acaba com um final bastante criticado
por conta de sua falta de qualidade durante o primeiro ano do governo
Bolsonaro.

Figura 10 – Tweet associando a qualidade da série com a qualidade política das presidências
brasileiras
Fonte: Twitter
Obviamente, a brincadeira aqui está no fato de o enunciador
manipular uma espécie de espírito do tempo (Zeitgeist) em que se
equivalem o declínio da qualidade da série e o declínio da qualidade
da política brasileira (e de todo o resto da vida social, podemos dizer).
Desse modo, é como se a queda na qualidade da série fosse uma espécie
de predestinação a partir da queda do governo de centro-esquerda que
administrou o país durante quatorze anos.
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A série, assim, se configura como um fiel da balança para mostrar
o quanto estamos piorando ao longo dos anos, seja com o decréscimo
da qualidade da democracia, seja com o decréscimo da qualidade da
série televisiva. De qualquer forma, pelo perfil que enunciou tal frase,
percebe-se que se trata de uma estratégia para chamar a atenção para os
problemas políticos do país e o modo como estamos vivendo um período
de trevas ou, como se diz na série, um período de longo e tenebroso
inverno.
Os usos do universo de Game of Thrones não são um privilégio somente
da esquerda e da oposição ao atual governo. Os partidários de Bolsonaro
também se apropriam da narrativa da série e a transformam conforme
seus ideais políticos, trazendo para seu polo ideológico as qualidades
das personagens consideradas boas, enquanto os adversários políticos
são associados ao núcleo malévolo da narrativa, ou seja, daqueles que
perdem no final. A mensagem abaixo é uma mostra do que se pode fazer
em relação a essa apropriação que se torna, assim, uma maneira de
equivalência entre os dois universos, o da série televisiva e o do mundo
político brasileiro atual.

Figura 11 – Tweets que estabelecem paralelos entre personagens de Game of Thrones e
figuras políticas brasileiras
Fonte: Twitter
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Nesses memes, o enunciador elabora a comparação entre as
personagens políticas e as personagens do universo de Game of Thrones.
Ele pinça uma característica positiva ou negativa (quando menciona
a esquerda) e define, grosseiramente, a qualidade de cada um dos
membros do atual governo. A relação de semelhança entre os universos
permanece: Bolsonaro é equiparado ao personagem principal Jon Snow.
Os demais ministros, ministras e apoiadores no Congresso seguem o
presidente, sobretudo pela relação familiar (família Stark) e pelo papel
secundário que estas personagens adquirem diante do próprio Jon Snow.
O que observamos, tanto à direita como à esquerda, é que há uma
mescla de significações, nos termos trabalhados por Zilberberg (2004):
trata-se de uma mistura de significações que formam uma totalidade,
se não completamente nova, que ao menos se entrelaça como uma rede
de sentidos para lhe dar a coerência necessária para se sustentar em
termos ideológicos. Desse modo, é possível, estrategicamente, elaborar
elementos que contribuem para valorizar seu lado político em detrimento
do lado oposto, que continua a ser considerado representante do mal e
cuja presença é uma ameaça à ordem estabelecida.

Conclusões
Neste trabalho, observamos alguns poucos exemplos de usos
de memes para ressignificar acontecimentos ligados ao mundo político
brasileiro. Foram poucos os exemplos utilizados diante do número
extenso de tweets produzidos, tanto em momentos decisivos da política
brasileira, como nos eventos fundamentais para o andamento da
narrativa de Game of Thrones.
De qualquer modo, o que gostaríamos de ressaltar aqui é o
uso feito pela comparação ou pelo entrelaçamento dos dois universos
de sentidos colocados lado a lado: a política brasileira e o mundo de
Game of Thrones. Apesar de nos limitarmos a essa série, cremos que
os procedimentos identificados em nossa análise aparecem também
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associados a outras séries e filmes de entretenimento. Recentemente,
um dos filhos de Bolsonaro, que é supostamente responsável pelos
perfis do pai nas redes sociais, usou uma montagem em que o rosto de
seu pai aparece no corpo da personagem Thanos. Esse é um claro uso de
uma mescla que trabalha também com o plano da expressão. Tal tweet
gerou uma série de reações da esquerda, sobretudo para lembrar o dono
do perfil que difundiu a imagem de Thanos que esta personagem, no
filme em questão (Os Vingadores), explora e mata as próprias filhas:

Figura 12 – Tweet com montagem que funde o rosto de Jair Bolsonaro com o da
personagem Thanos
Fonte: Twitter
O uso de personagens que estão em um momento de forte visibilidade
é uma estratégia para atrair a atenção dos enunciatários políticos.
Assim, se produzem novas significações para sustentar, às vezes com
um viés irônico ou humorístico, um certo simulacro da figura política.
No caso acima, mesmo sem se tratar do universo de Game of Thrones,
cuja tendência é ter diminuída sua presença nas redes sociais, sendo
substituída por outras séries e filmes, vemos um estilo de ligação entre
mundo político e mundo ficcional das séries e filmes.
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Para encerrarmos este trabalho, e deixarmos em aberto ainda
outras possibilidades de análise para trabalhos futuros, observamos
também como as figuras políticas podem ser assimiladas ao universo
das séries. Nesse caso, trata-se de Lula e o trono de ferro, com os nomes
que lhe dão um caráter nobre, tal como Daenerys, sua equivalente no
mundo das séries:

Figura 13 – Tweet com montagem de Lula no trono de ferro
Fonte: Twitter
A relação entre mundo político e mundo das séries é um universo
cheio de conexões, valores, intencionalidades e paixões para mover
multidões. Nesse quesito, a política e as séries não se diferenciam
tanto quanto poderíamos imaginar ou desejar, pois parece-nos que a
espetacularização da política não se encerrará com a próxima série mais
famosa do momento.
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O RETRATO DA CHACINA: ESTRATÉGIAS DE
HUMANIZAÇÃO NO CADERNO COTIDIANO
Matheus Nogueira Schwartzmann
[A] opinião pública [...] é exatamente o que poderíamos
chamar hoje de ideologia, ou seja, um corpo de máximas e
preconceitos que constitui ao mesmo tempo uma visão do
mundo e um sistema de valores.
Gérard Genette, em Figures II (1969, p. 73, trad. nossa).
A violência simbólica significa a construção de uma nova
concepção de sociedade adequada aos interesses dos
proprietários. A reprodução da dominação econômica
passa a exigir mais que a mera coação física, que se torna
crescentemente ilegítima se aplicada aos “homens de bem”,
como a classe média se percebia. Passava a ser necessário,
percebia-se, ganhar o coração e as mentes das pessoas de
bem, a classe média que se constituía, e contra a qual não
se podia usar o chicote usado sem percalços contra os mais
pobres. Esse é o contexto da criação da grande imprensa, das
grandes universidades, do mercado editorial e do nascimento
de uma esfera pública mais ampliada entre nós. Embora essas
instituições já existissem no século XIX em caráter incipiente
e circunscrito às elites, vai ser a partir dos anos 1920 e 1930
que uma esfera pública burguesa, tendo a classe média como
público consumidor principal, vai passar a existir e influenciar
a vida social, política e cultural do país.
Jessé de Souza, sobre “O pacto antipopular da elite com a
classe média” (2017, p. 107).
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Introdução
A reflexão que aqui propomos se assenta sobre problemas caros
à semiótica de linha francesa que vêm ganhando novas roupagens:
o estatuto da imagem, da fotografia e do texto sincrético; o problema
da identidade, da forma de vida; as dimensões sociais, ideológicas e
culturais, que revestem ou sustentam a produção do sentido; e a análise
de dados massivos, e muitas vezes dispersos, organizados em níveis
multidimensionais, que rompem, portanto, com o padrão textualista
(FONTANILLE, 2015, p. 8) que foi, por décadas, a base da teoria.
Com esse pano de fundo, o objetivo deste trabalho é discutir as
estratégias enunciativas envolvidas na construção da(s) identidade(s) e
do(s) corpo(s) de vítima(s) de violência, mais especificamente, envolvidos
em chacinas, em matérias publicadas no Caderno Cotidiano, do jornal
diário Folha de São Paulo. A hipótese que nos guia é que, de modo
geral, esse tipo de matéria do Caderno Cotidiano vale-se de recursos
discursivos diversos que levam ao apagamento da identidade das
vítimas. Tais recursos incluem, frequentemente, o uso de infográficos,
ilustrações e, principalmente, fotografias e retratos panorâmicos
ou desfocados, que, quando tratam de cenas do crime, dos corpos
dos sujeitos citados na matéria, o fazem apenas parcialmente, como
veremos a seguir. Diferentemente do que acontece em veículos de mídia
ditos sensacionalistas, haveria na Folha de São Paulo uma regra tácita
(ou uma orientação ideológica?) que prevê a adoção de uma evidente
estratégia de dessensibilização, que por sua vez promove um processo de
desumanização das vítimas. Isso tornaria o fato narrado mais palatável
para um jornal diário, distanciando a realidade violenta da matéria da
vida cotidiana daquela que poderia ser a identidade de seu enunciatárioleitor.
E parece justamente haver uma exceção que confirma a regra:
em matéria de novembro de 2017, em cuja chamada há o emprego do
termo chacina, temos o uso do retrato de uma vítima que nos chama a
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atenção. Trata-se de uma estratégia que vai, pouco a pouco, reconstruir
uma história de vida, um corpo, uma classe social, levando a um
procedimento de ressensibilização à violência. Essa estratégia, que tem
no uso do retrato, como queremos crer, o seu ponto de partida, leva a um
processo de identificação e de aproximação entre a imagem da vítima e
a própria imagem do enunciatário-leitor do jornal, culminando em um
inusual procedimento de humanização.

O Caderno Cotidiano
Antes de seguir para as questões que os exemplos em si podem
suscitar, e que serão mais centrais neste trabalho, é importante refletir
sobre o papel do Caderno Cotidiano no jornal Folha de São Paulo,
pensando-o como forma genérica que se desenvolve a partir de uma
prática textual específica, sustentada por uma práxis enunciativa e, nas
palavras de Pierluigi Basso e Maria Giulia Dondero, por uma espécie
de “memória perceptiva e semântica” (2011, p. 68) que se acumula ao
longo do tempo, na cultura. Nessa direção, devemos lembrar que a
práxis se desenvolve e se fixa no campo do discurso, que é o domínio
espaço-temporal em que são geradas as configurações propriamente
semióticas que garantem a sua legibilidade. É o lugar em que se
organizam, especialmente, os percursos figurativos e temáticos, que vão
se estabilizando isotopicamente.
No caso em estudo – a Folha de São Paulo e o Caderno Cotidiano
– cada texto (matéria/notícia) está englobado em um contexto maior,
que implica tanto a linha editorial do órgão de imprensa (imagem do
enunciador) quanto seu público alvo (enunciatário-leitor). E se isso é
possível, o é justamente porque o jornalismo impresso se organiza em
função de editorias, cada uma possuindo um componente temático (de
tipo discursivo) organizado em uma dada unidade de edição (de tipo
textual).
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Nos jornais impressos brasileiros, especialmente, as editorias
costumam se dividir do seguinte modo: cenário nacional e cenário
internacional, sociedade, cultura, economia, desporto, cenário local,
ciência e tecnologia, polícia, vida pública, etc. A cada editoria de um jornal
impresso teríamos, portanto, um conjunto de procedimentos textuais,
discursivos e práticos organizados segundo um esquema enunciativo
global que circunscreve todos os textos e que sugere modos específicos
de perceber a realidade que constrói. Evidentemente, cadernos como
“Esporte”, “Mundo”, “Ciência” e “Mercado” estarão subsumidos a
esquemas enunciativos próprios e serão geridos por práticas e formas
de vida que são naturais a essas esferas. As representações gráficas e
fotográficas seguirão na mesma direção, assentadas sempre sobre uma
isotopia do discurso reguladora. Uma rápida passada de olhos no modo
como o próprio jornal descreve, no seu site na internet, as suas seções59,
já nos permite entrever as suas especificidades, conforme indicamos
a seguir. Para o Caderno de Esporte, no site da Folha encontramos a
seguinte definição:
Um dos mais premiados veículos de jornalismo esportivo do
país, também reconhecido pelo olhar crítico e investigativo,
que trata o tema com seriedade, mas sem perder o bom
humor.

Para o Caderno Ciência, temos o seguinte:
Ciência cobre as áreas de pesquisa em ciências naturais
e de ambiente no Brasil e no mundo e com o objetivo de
tornar compreensível às pessoas leigas o trabalho de
setores especializados.

Como se vê, o Caderno Esporte na Folha de São Paulo tem um
componente humorístico (sem perder o bom humor), enquanto o
59
Todas as descrições estão disponíveis no site comercial da Folha de São Paulo: http://www.publicidade.fo lha.com.br/folha/cadernos.
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Caderno Ciência assume um papel social de vulgarização científica
(compreensível às pessoas leigas). Nesse caso, os textos das matérias
vão atualizar formas discursivas que manifestam valores relativos
ao humor e à vulgarização, elegendo certamente tipos específicos
de formas visuais, gráficas e fotográficas. No primeiro caso, vamos
encontrar, frequentemente, muitas fotos panorâmicas de campo de
futebol, enquanto, no segundo, gráficos e imagens científicas serão mais
presentes. No primeiro caso, muitas representações de atores humanos
(jogadores, treinadores, torcedores), no segundo, muitas representações
de atores animais, vegetais, vírus etc. Para os dois casos, há uma
dimensão genérica que não apenas controla os Cadernos como também
aponta para coerções importantes: a estilos enunciativos ou mesmo a
formas de vida de determinados enunciatários-tipo (como o fanático,
que segue todos os jogos do campeonato e acompanha a narrativa
complexa das contratações, demissões, dos esquemas estratégicos, dos
rankings nacionais e internacionais; ou como o curioso, que acompanha
as descobertas e revoluções científicas, os prognósticos sobre o meio
ambiente, o clima etc.).
O mesmo vai ocorrer com o Caderno Cotidiano, que se apresenta
como uma editoria local, tendo como tema o Estado de São Paulo e suas
regiões. Segundo o site da Folha, o caderno Cotidiano
[...] faz a cobertura dos principais fatos nas áreas de
educação, urbanismo, violência, saúde pública, ambiente,
administração pública e comportamento [...] presta
serviços ao leitor em seções como Trânsito e A Cidade É
Sua [e indica] a previsão do tempo no país, no Estado, na
capital paulista, a qualidade do ar na cidade de São Paulo e
das praias.

É, além disso, é o único Caderno do jornal que é personalizado,
ou seja, que, a depender da região em que circula, faz a cobertura de
acontecimentos locais, que envolvem a vida de pessoas anônimas ou
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de destaque de cada região do Estado. Há por exemplo, o Cotidiano da
Região de Bauru, no Centro Oeste Paulista, o Cotidiano da Região de
Ribeirão Preto e assim por diante.
Tendo em vista a sua inclinação às pautas regionais e aos serviços, o
Caderno Cotidiano parece ser aquele que mais se aproxima do seu leitor,
imputando-lhe uma dimensão cidadã60 (consciente de seu papel social e
dos espaços que ocupa na comunidade) e por isso, talvez, mais humana.
Esse efeito de proximidade naturalmente está ancorado no emprego de
figuras que reconstroem espaços de convivência de uma comunidade (a
rua, a quadra, a escola, a praça), de atores específicos dessa comunidade
(o professor, o delegado, o prefeito, o vereador, o empresário, os alunos,
os funcionários públicos, o médico etc.) e que manifesta valores comuns
a um mesmo grupo social. Na Folha de São Paulo, é no Caderno Cotidiano
que poderemos perceber de modo mais aparente, as formas de vida às
quais se dirige o discurso editorial do jornal paulista: os valores que
acolhe e repele, as posições políticas e ideológicas que admite ou rejeita.
Dito isso, é importante que tenhamos em mente que o retrato do
qual falaremos e o tipo de notícia em que está inserido devem, ambos,
serem lidos integrados a um gênero – o gênero cotidiano – lembrando
que é o gênero o responsável por ligar o que poderíamos chamar de
contexto (elementos que constroem uma ancoragem histórica, social,
actorial) à situação, sendo ao mesmo tempo a mediação entre usos
linguísticos e normas sociais (BASSO; DONDERO, 69-70). Todo texto que
componha a editoria Cotidiano estará, portanto, subsumido às coerções
e aos protocolos impostos pelo Caderno. Nesse caso, podemos ainda
pensar em normas e protocolos que são impostos aos jornais, como
60
Pensar em uma dimensão cidadã é interessante porque alcança, em certa
medida, os constituintes da identidade do enunciatário do Caderno Cotidiano, como
veremos a seguir seria. Isso porque cidadão seria o “indivíduo que, como membro
de um Estado, usufrui de direitos civis e políticos garantidos pelo mesmo Estado e
desempenha os deveres que, nesta condição, lhe são atribuídos” e “aquele que goza de
direitos constitucionais e respeita as liberdades democráticas” (Cf. Dicionário Houaiss).
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legislação nacional, normas de redação etc. que também promovem
certas coerções e que surgem mais ou menos manifestas, a depender do
veículo de imprensa e da editoria. E para além disso, não se pode deixar
de reconhecer que os fatos serão narrados a partir de um ponto de vista
determinado, que pode ou não manifestar.

Da seleção e segmentação do córpus
O recorte temático dado a este trabalho pode parecer, de início,
difícil de se tratar, em especial se pensado no âmbito da fotografia,
ainda que esteja bastante alinhado à própria origem do fotojornalismo.
Atílio Avancini (2017), seguindo de perto as reflexões de Susan Sontag
(2004), Roland Barthes (2010) e Gisèle Freund (1993), nos lembra que o
fotojornalismo se organizou como prática jornalística justamente durante
coberturas de guerras. Para Avancini (2017, p. 250), “a emergência da
noção de que a fotografia possui carga dramática superior à mensagem
pictórica vai ganhar legitimidade comercial e jornalística especialmente
durante a Guerra do Vietnã”, dando origem ao que se passou chamar de
foto-choque.
Não demorou, no entanto, para que rapidamente a foto-choque se
tornasse cotidiana. O ato violento surge representado no jornal, mas
distante da realidade do leitor. A morte do outro deixa de dizer respeito
diretamente ao enunciatário-leitor. As imagens vão se repetir durante
décadas e perder seu estranhamento original. Para Sontag (2004), a
saturação de imagens capazes de causar indignação e violência na mídia
faz com que tais imagens percam a sua intensidade, deixando de se
constituírem como parte de um regime do acontecimento, ganhando a
feição de rotina – e, portanto, de cotidiano.
No caso do jornalismo brasileiro atual, há um reforço que impede
o uso (ou abuso) de fotos-choque no jornal impresso. O Código de ética
dos jornalistas, aprovado pelo Congresso Nacional dos Jornalistas
Profissionais, em seu artigo 11, item II indica que o jornalista não pode
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divulgar informações de caráter mórbido, sensacionalista ou contrário
aos valores humanos, especialmente em cobertura de crimes e acidentes.
Isso promove, para além já da banalização dos atos violentos, um
processo de eufemização da violência na mídia impressa considerada
séria. Os fatos são narrados, mas surgem frequentemente atenuados.
No Brasil, a chacina parece ser, em certa medida, o fragmento de
uma guerra civil que se desenrola já há anos, em que populações em
risco são vítimas de milícias e da violência policial frequente. Nesse
cenário, haveria naturalmente grandes possibilidades de se produzir
fotos-choque, explorando assim o horror e a tragicidade dos fatos.
Há, no entanto, nesse espetáculo produzido pela mídia impressa
uma forma de atenuação, de distanciamento do fato, de banalização e
de naturalização do horror que levam a um processo de desumanização
que parece evidente e nasce na própria escolha do termo chacina.
O termo, que é corrente no Brasil, é empregado pela mídia
preferencialmente ao termo massacre. Em chacina, no entanto,
há a presença dos traços animalidade/coletividade que não vemos
em massacre. Segundo o Dicionário Houaiss, chacina é o “abate e
esquartejamento de porco ou gado”, o que faz das chacinas sempre a
matança coletiva (jamais de um indivíduo) de seres naturalmente não
humanos”.
Assim, na própria ideia de chacina, e em especial nos relatos sobre a
chacina, há um fenômeno de distanciamento dos sujeitos da enunciação
em relação aos sujeitos das narrativas de chacina. Estes, surgem
representados sempre metonimicamente, desprovidos de identidade,
de corporeidade. E, nesse caso, são os procedimentos de enunciação
das fotografias que promovem esse sentido – e esse sentimento – de
apagamento das vidas humanas.
Para selecionar os exemplos que nos permitem dar conta de responder
às nossas hipóteses e indagações, vamos adotar uma metodologia de
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seleção de córpus que se alinha, de algum modo, aos desenvolvimentos
mais recentes da semiótica sobre os procedimentos de construção
do córpus, de textualização e de análise de grandes bases de dados,
conforme propostas de Jacques Fontanille (2008; 2016) e Maria Giulia
Dondero (2000, 2014), que pudemos também experimentar e discutir
em outros trabalhos (SCHWARTZMANN, 2018; SCHWARTZMNN;
PORTELA, 2015). Trata-se da utilização das ferramentas de busca dos
sites, das revistas, dos diversos buscadores on-line, se assim for o caso,
recenseando, graças a um procedimento de indexação, um universo
de respostas que, ao se organizar sob um tema de busca, permite
reconhecer um interessante (e global) procedimento enunciativo. Em
alguma medida, esse procedimento nos permite, assim, (re)construir o
próprio texto que será analisado, uma vez que esse modo de entender a
noção de texto nos leva a um “labiríntico sistema de escolhas e recortes”
(SCHWARTZMANN, 2018) que coloca em questão a constituição do
córpus, cuja definição, para Greimas, aproxima-se da própria definição
de texto .61
Assim, lançamos, no sistema de busca do site da Folha de São Paulo,
o termo chacina, para que mapeássemos o modo como é indexado no
âmbito do jornal. Como indicam Schwartzmann e Portela (2015, p. 227),
tendo em vista o fato de ser baseada em algoritmos que funcionam por
61
acordo com o Dicionário de semiótica (2008, p. 104) “na tradição da linguística descritiva entende-se por córpus um conjunto de enunciados, constituído com
vistas à análise”. No entanto, se se toma o conceito de córpus não apenas como o de
“coleção de frases”, mas em uma perspectiva discursiva, Greimas e Courtés (2008, p.
105) afirmam que podemos utilizar o conceito “no seu sentido ‘gerativista’ implícito”, ou seja, podemos falar em um “córpus sintagmático” que seria De o “conjunto de
textos de um autor” ou em um “córpus paradigmático” que reuniria, por exemplo, o
“conjunto de variantes de um conto”. Tanto um quanto outro, lembram os autores,
nunca são fechados nem exaustivos, sendo apenas representativos. Outra observação
importante que vale lembrar aqui é a de que “quer se trate de estudar um campo semântico, quer um discurso dado, o córpus que serve de ponto de partida [...] é sempre
provisório” (2008, p. 105). Isso, porque o modelo que se constrói dessa maneira “só
raramente é coextensivo ao córpus inicial, e os objetos linguísticos subsumidos pelo
modelo se acham em parte disseminados fora dos limites do córpus” (2008, p. 105).
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meio de metadados, a indexação acaba por “tornar visível e organizar
[um]a massa textual” que revela os “parâmetros enunciativos (ator,
espaço e tempo)” que a produz. Nessa busca, que poderia resultar em
uma listagem imensurável, reduzimos o período para o ano de 2018,
tendo selecionado cinco matérias62 que, acreditamos, são bastante
representativas do que seria aquilo que chamamos de regra na cobertura
fotográfica das chacinas. A exceção, como indicamos já no início do
texto, data do final de 201763 .

Fotografias de chacinas: acessibilidade, inacessibilidade e
obstrução
[o retrato] nos parece ser o gênero mais afirmativo de
todos, na medida em que geralmente visa revelar uma
frontalidade com toda a clareza: é o gênero que melhor
expressa o que Jacques Fontanille poderia descrever como
uma estratégia de exibição – que é interdefinível, por meio
das relações de contradição ou de contrariedade, com as
estratégias de acessibilidade, inacessibilidade e obstrução.
Maria Giulia Dondero, em “Les approches sémiotiques du
portrait photographique” (2014b, trad. nossa).
62
As fotografias foram extraídas das seguintes matérias do Caderno Cotidiano
da Folha de São Paulo: (1) Chacinas deixaram 54 mortos e apenas 7 presos nos últimos
dois anos em SP, 02/mai/2018; (2) “Investigação interna da PM isenta condenados por
maior chacina de SP”, 30/ago/2018; (3) “Chacina deixa três mortos no Jaçanã, zona
norte de SP”, 30/set/2018; (4) “Chacinas no Brasil. Violência marcou chacinas ocorridas nos últimos anos”, 02/out/2018; (5) “Chacina deixa oito homens mortos e três
feridos na Grande Belém”, de 30/out/2018.
63
As fotografias foram extraídas das seguintes matérias do Caderno Cotidiano
da Folha de São Paulo: (1) Chacinas deixaram 54 mortos e apenas 7 presos nos últimos
dois anos em SP, 02/mai/2018; (2) “Investigação interna da PM isenta condenados por
maior chacina de SP”, 30/ago/2018; (3) “Chacina deixa três mortos no Jaçanã, zona
norte de SP”, 30/set/2018; (4) “Chacinas no Brasil. Violência marcou chacinas ocorridas nos últimos anos”, 02/out/2018; (5) “Chacina deixa oito homens mortos e três
feridos na Grande Belém”, de 30/out/2018.
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Nas coberturas mais frequentes de chacinas isso é bem evidente. São
corpos mortos, de sujeitos que perdem sua identidade. De modo geral,
quando há retratos, são apenas os dos parentes que sofrem a perda,
frequentemente as mães ou, ainda, um fenômeno curioso do retrato no
retrato, em que a reduplicação do próprio enquadramento promove um
maior distanciamento da identidade da vítima.
Há os casos em que as fotografias adotam o plano geral, mas
ou são representações desfocadas de passantes ou procedimentos
discursivos e narrativos que ancoram as vítimas em narrativas de
enterro ou de vida na periferia.
Nesses casos, que são os mais frequentes, as vítimas são um
terceiro elemento, da ordem de um tempo e um espaço outros que aqueles
habitados pelos leitores do jornal. Se há a busca do estabelecimento de
um contrato de ordem passional, esse se dá pela identificação com os
vivos que perderam seus parentes (especialmente as mães), e jamais
com as próprias vidas.

Figura 1
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As fotografias apresentadas aqui são o que há de mais comum nos
resultados de busca para o termo chacina. Sugere-se a foto-choque sem
apresentá-la efetivamente, uma vez que o fato violento narrado é diluído.
Além disso, não se narra a história de vida da vítima, que permanece
quase sempre totalmente desconhecida. O que se tem são retratos de
familiares, especialmente mães, que são figuras do luto, da tristeza e da
revolta, os temas mais comuns. Nessas fotografias, encontramos pelo
menos três procedimentos comuns: reenquadramento; plano geral e
desfocalização.
O procedimento do reenquadramento (Cf. Figuras 2, 4 e 5), por
exemplo, cria uma enunciação de segunda ordem, instaurando o
fotografado englobado (a foto na foto) em uma espécie de pretérito-maisque-perfeito: a ação acabada (a morte), ficou num passado longínquo.
Por isso, do ponto de vista passional, há menor intensidade para o
enunciatário (sendo naturalmente maior para a mãe fotografada,
instaurada no enunciado fotográfico, com o retrato do filho morto em
mãos). A figura da mãe (Cf. figuras 1, 2, 3, 4 e 5), ainda, parece ser uma
estratégia de aproximação com o enunciatário: a sua dor é legítima,
reconhecível, portanto, por um gesto de empatia. Empatia essa que não
é destinada aos mortos, que, segundo os procedimentos que vemos, são
repelidos, ignorados, camuflados.
O uso do plano geral também dilui o acontecimento violento (Cf.
Figuras 6 e 7). O procedimento de ancoragem espacial é dominante
(Jaçanã, Osasco), e a fotografia atualiza figuras que são naturalizadas
como as cenas típicas que envolvem a narrativa da chacina: a periferia,
o bairro popular, o cemitério, o rabecão. O plano geral mobiliza figuras
por quantidade (muitas casas, muitas pessoas, muitos mortos), que
estão ligadas de maneira intrínseca à desumanização e à diluição da
identidade no âmbito de uma coletividade anônima.
A desfocalização promove efeito próximo ao do plano geral, podendo,
no entanto, assumir outras formas de representação dos corpos
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humanos. Pode haver uma maior proximidade da cena fotografada, e
ainda assim não se terá acesso às identidades, todo o sentido se perdendo
na imprecisão promovida pela perda progressiva dos contornos e da
nitidez. Sobre a realidade, tal procedimento parece projetar um véu,
opaco, que, como espécie de efeito de bienséance 64 ou decoro, protege
o enunciatário da crueldade, da crueza, da violência. Segundo Gérard
Genette (1969, p. 73, trad. nossa), “verossimilhança e bienséance se
reúnem sob um mesmo critério, qual seja, ‘tudo o que está de acordo
com a opinião pública’. [...] Essa ‘opinião’, real ou suposta, é exatamente
o que poderíamos chamar hoje de ideologia, ou seja, um corpo de
máximas e preconceitos que constitui ao mesmo tempo uma visão do
mundo e um sistema de valores”. Ou seja, os efeitos estratégicos criados
pelo uso desses três procedimentos fotográficos (modos de manipulação
enunciativa) servem à manutenção, na relação enunciador/enunciatário,
de valores, ideologias e formas de vida – procedimentos sociais e
culturais na comunicação entre jornal diário e seus leitores. Uns são
atenuados e apagados (promovendo a inacessibilidade e a obstrução),
outros são valorizados e destacados (promovendo a acessibilidade),
seguindo sempre uma orientação editorial muito evidente.
Podemos confirmar isso no caso de exceção, do qual tratamos desde
o início, em que uma matéria sobre chacina traz um retrato. O uso
do retrato e não de outra forma fotográfica vai também deixar muito
evidente o lugar que ocupam os sujeitos da enunciação numa economia
geral de valores sociais. O retrato está inserido em uma reportagem que
também chama bastante a atenção (Cf. Figura 10). Seu título é já uma
narrativa singular: “Jovem de classe média se envolve com drogas, sai de
casa e morre em chacina”.

64
Segundo os preceitos do Teatro Clássico francês (Século XVII), não deveria
jamais o ator chocar o espectador, a presença de sangue no palco sendo profundamente negada.). Toda violência e intimidade física deveriam ser excluídas da cena,
acontecendo fora do palco, relatadas ao público como narrativas, ulteriormente.
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Anne Beyart-Geslin nos lembra, apoiada em Michel Foucault e Judith
Butler, que o retrato sempre representa um sujeito historicamente
situado e assujeitado a seu enquadramento social (2017, p. 11). Esse
retrato publicado no Caderno Cotidiano da Folha de São Paulo não apenas
demonstra bem isso como nos permite reconhecer o enquadramento
social a que pertencem enunciador e enunciatário: a classe média.

Figura 10
No caso dessa reportagem, haverá não a proposição de uma fotochoque, mas daquilo que Anne Beyart-Geslin (2017) chama de um
choque enunciativo, que é produzido por uma dramatização da interação
entre os sujeitos da enunciação fotográfica. O retrato visa produzir uma
identificação entre a vítima e os sujeitos da enunciação, promovendo a
comoção e, por conta disso, a sua ressensibilização e a sua humanização.
Não se trata mais de um corpo qualquer, sem rosto, oriundo de uma
periferia, de uma comunidade popular, como nos exemplos anteriores.
Assim, como propõe Dondero (2014b), há no retrato uma
duratividade que se constrói para além da frontalidade do rosto e das
formas definidas, bem focadas, pelo processo de objetivação que se dá
entre o sujeito no retrato e seu espectador. No caso de nosso retrato,
trata-se exatamente desse processo. A jovem se constituiu como sujeito
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estável na medida em que sua representação se dá a uma boa distância.
Além disso, a legenda da foto (“Bruna Calderari, em foto de cerca de dez
anos atrás”), bem como o título da matéria, apontam para um momento
presentificado que se distancia do presente da enunciação jornalística.
Não temos a imagem da jovem morta, ao contrário, temos a imagem de
um momento específico de sua vida – dez anos atrás – em que ainda e
então não se envolvia/envolveria com as drogas.
O emprego do plano médio aponta também para a instauração de
uma boa distância entre a jovem de então e o espectador que se coloca
hoje diante dela: por um momento, a jovem ainda está ali, presentificada,
diante do espectador que pode captar o que teria sido sua presença e
com ela se identificar. Não há tensão: seu corpo é relaxado, braços e
cabelos soltos, há o esboço de um sorriso, e a jovem encara a câmera,
sem nenhum temor, sem fugir à presença do fotógrafo.
Ainda que a fotografia seja bastante nítida, apresenta marcas que
indicam a mesma temporalidade que o verbal atualiza: o tempo decorrido
entre o momento da apreensão da imagem e de sua reprodução no
jornal se manifesta nas marcas, nas ranhuras, num certo desbotamento
e perda da vivacidade das cores e do contraste que indicam ainda se
tratar de fotografia analógica e/ou impressa em papel, reproduzida
digitalmente no jornal. O retrato é a prova material do tempo decorrido
entre a vida de uma jovem de classe média, e a vida dessa jovem
tempos depois, influenciada por más amizades, cujo efeito foi o vício
em drogas, a morte na chacina. A narrativa que se desvela a partir do
ponto de vista do enunciador jornalístico é moralizante e se resume nos
últimos parágrafos da matéria:
Os primeiros contatos com as drogas teriam ocorrido
durante o ensino médio, concluído no colégio particular
Marista Arquidiocesano, na Vila Mariana, na zona sul. Era
usuária de cocaína e crack e relatou sua escalada no vício
em uma carta que escreveu pouco tempo atrás para a filha
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da vizinha Marlene. Preocupada com o comportamento
rebelde da filha, ela pediu a Bruna que contasse sua
experiência com as drogas para evitar que a garota seguisse
o mesmo caminho. Marlene lembra que se emocionou com
o capricho com que Bruna se dedicou à carta. Ela relatou
que a dependência se agravou aos poucos e alertou sobre
a tática à qual sucumbiu: 1) acesso fácil a drogas de graça;
2) vício consolidado, e o custo das drogas, agora pagas; 3)
dívida quase impossível de ser paga.

Um olhar mesmo que pouco detido para o retrato, para a sua
posição estratégica na matéria e para os relatos nos leva a reconhecer
a distância que há entre o fato e a construção do fato na matéria,
mesmo procedimento usado, por exemplo, no reenquadramento,
como mostramos anteriormente. No entanto, lá, a distância entre fato
e fotografia enunciada levam à dissolução da identidade, aqui, levam à
sua preservação. Vejamos: a jovem não era realmente tão jovem: tinha
já 35 anos. O retrato, tirado há dez anos, não é, portanto, o de uma jovem
em fase escolar (ensino médio, vestibular, faculdade são as figuras que
no verbal foram construindo sua juventude). A vida na rua e o local de
moradia são eufemizados/atenuados: ficava dias desaparecida, tinha
uma rotina nas ruas e morava próximo à favela e a um ponto de venda
de drogas :65
Há portanto todo um esforço enunciativo para se construir uma
narrativa não implicada: a jovem era de classe média, de boa família,
estudava, tinha relações familiares estáveis (namorado, sogra) e,
apesar disso, foi vítima das circunstâncias, das influências negativas,
vítima do azar. O contrário, portanto, das narrativas sobre vítimas
pobres, frequentemente responsabilizadas por seu destino. As escolhas
65
As mesmas figuras “favela”, “rua” e “ponto de droga”, com a construção de
um ator negro ou pobre, levaria a outros percursos temáticos: o da bandidagem, da
ociosidade etc. A escolha lexical reflete de modo muito claro o que Genette chamou de
“opinião pública” e que é, por fim, o elenco de preconceitos ideologicamente marcados.
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figurativas e temáticas levam a um ponto de vista sobre a história que
criam um ambiente de segurança e familiaridade em torno da jovem: “Ela
saiu para encontrar amigos e parou para conversar com conhecidos”.

À guisa de conclusão
Bem se vê aqui como funciona o paradoxo fotográfico do qual nos
fala Barthes (2010) e como ele está apoiado num paradoxo também caro
ao próprio gênero jornalístico: a fotografia na imprensa, bem como a
notícia, nos é oferecida como recorte analógico e mecânico do real, mas,
em verdade, é o resultado de diversos processos de seleção e triagem
que obedecem a normas profissionais, como manuais de redação,
projetos editoriais, códigos de ética, a normas estéticas (organizadas
segundo noções como bom gosto, ruptura, inovação, emoção) e a normas
ideológicas, subsumidas a uma economia de valores sociais, nesse caso,
em especial, de classe.
No caso desse retrato, o exercício de eufemização da morte leva
a um processo de identificação entre enunciador e enunciatário. Ao
contrário de outras matérias sobre chacinas, a jovem não é um terceiro
de quem se fala, a alguma distância. Ela é um igual, uma imagem
refletida da juventude de classe média, classe esta que luta – e isso
poderia naturalmente ser demonstrado com maior rigor – para fazer
a manutenção de seus valores e formas de vida, esquivando-se das
relações com classes mais baixas, com as ruas, com a pobreza, com o
crime e as drogas. Mais do que vítima da chacina, a jovem foi vítima da
dependência química. Essa afirmação se repete ao menos três vezes ao
longo da matéria, indicando que o percurso da jovem de classe média
não é marcado por um desvio de caráter, mas sim por um problema
médico, para o qual há tratamento. Ela só não foi tratada a tempo. Em
outras matérias sobre morte de jovens, em especial jovens de periferia,
ressalta-se o seu envolvimento com o crime, em especial com o tráfico –
termo que não foi empregado nessa matéria sequer uma vez.
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Eis porque, como hipótese de trabalho, tratamos o retrato aqui
como processo de ressensibilização. Trata-se de uma estratégia rara,
porque trata de chacina em que a vítima é branca e de classe média,
que vai, pouco a pouco, reconstruir uma história de vida que é natural
à de uma classe social específica. Essa estratégia, que tem no uso do
retrato, como queremos crer, o seu ponto de partida, leva a um processo
de identificação e de aproximação entre a imagem da vítima e a própria
imagem do enunciatário-leitor do jornal, culminando em um inusual
procedimento de humanização. Ou seja, o Caderno Cotidiano, como
instrumento de poder de uma dada classe (SOUZA, 2017), ratifica assim
um certo cotidiano cultural já cristalizado, em que as condições sociais,
econômicas, raciais e etárias controlam os fenômenos (os discursos)
de humanização e desumanização, de perda ou ganho de direitos e da
cidadania e, por fim, de vida e de morte.
Ainda que os elementos de reflexão convocados aqui não se
organizem exatamente como uma proposta definitiva, parece-nos muito
promissor pensar que entre as estratégias convocadas pelo enunciador
jornalístico para manter uma dada proposta editorial estão o recurso ao
retrato e suas legendas, em uma perspectiva francamente prática, que
nos obriga a pensar em diversas instâncias de produção do texto. Este
trabalho é também, manifesto e proposta de um exercício de análise
semiótica que acolhe os seus distintos métodos, incorpora diversas
manifestações significantes, organizadas segundo diversas formas de
expressão, que esperam de nós, analistas, a adoção de táticas particulares
(SCHWARTZMANN, 2018, p. 5) para a abordagem dos diversos objetos
significantes e do modo como constituem o universo socioletal, os
universos de valores e, enfim, a cultura e a sociedade.
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MOVIMENTOS DE SENTIDO SOBRE O
TRABALHO INFANTIL: GESTOS DE AUTORIA
FACE À INCOMPLETUDE
Aline Fernandes de Azevedo Bocchi
Como ver do exterior aquilo em cujo interior o olhar está
preso?
(Michel Pêcheux. Materialidades Discursivas)
Nada saber sobre o que se vê.”
(Zoppi-Fontana. As imagens do invisível)

Minha contribuição para pensar a enunciação visual a partir da
perspectiva da análise materialista de discurso parte de uma entrevista
realizada por Abujamra, em Provocações, a Maureen Bisilliat, fotógrafa
cujo trabalho consiste em articular a fotografia à palavra. Em À Guimarães
Rosa, projeto fotográfico-literário publicado em 1966, Maureen realiza
uma experiência poético-visual de Grande Sertão: Veredas. Por sugestão
do próprio Guimarães, ela viaja pelos sertões das Gerais a fim de
testemunhar aquilo de que “ninguém ainda não sabe”, de falar de um
outro modo daquilo que Rosa fala do sertão, numa travessia perigosa
e, por isso mesmo, corajosa pelas fronteiras entre imagem e palavra,
beiras de lugares distantes, no vestígio do rumor do sertão. Indagada por
Abujamra sobre sua inquietação em relação à fotografia e sua incursão
pelas artes audiovisuais, Maureen diz:
Não, eu, eu... eu questionei, não é que questionei
exatamente a fotografia, mas desde os inícios, eu sempre
liguei a foto, a imagem à palavra. No vídeo, naturalmente,
você tem o movimento, a expressão, o gesto, a palavra
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falada, cantada, a respiração. Mas o fotógrafo, eu acho,
o grande fotógrafo, que não é o meu caso, mas o grande
fotógrafo sabe, dentro dos quatro cantos de uma fotografia,
sabe sintetizar a vida. (BISILLIAT, 2016 – grifos meus)

Assim, Maurren formula o lugar do fotógrafo a partir de um saber
“sintetizar a vida”, que surge em suas palavras como contraponto
importante para um outro efeito da fotografia, a estetização,
especialmente perigoso quando o que se está fotografando é a pobreza:
“Eu sempre tenho um certo terror quando se fala ‘estetizante’”, diz a
fotógrafa. É também o que afirma Sontag (2003) ao explicitar que a
fotografia contemporânea tende a estetizar o sofrimento, a fim de
satisfazer demandas de consumo que minariam sua potência ética e sua
capacidade de interpretação política. “Sintetizar a vida” constitui, então,
um saber que vai na contramão da estetização e que significa o gesto de
autoria do fotógrafo através de um olhar condensa(dor).
Algumas questões permanece, entretanto, em aberto: afinal, o que
sabe o fotógrafo das vidas que podem e devem ser fotografadas? E
daquelas que permanecem como restos, às margens das visualidades
possíveis? Como a gente principia as coisas no não saber, trago essas
questões, então, como pano de fundo para traçar uma reflexão sobre a
responsabilidade do fotógrafo perante a cena fotografada, fotógrafo cuja
posição estabelece a fotografia enquanto acontecimento, ou seja, decide
sobre seu caráter de intervenção (PÊCHEUX, 2002; 2016). A escuta social
própria à Análise de Discurso articulada a um olhar crítico dos modos de
constituição de sentidos e de sujeitos possibilita, assim, abordar o tema
do trabalho infantil nos recortes que compõem o corpus de análise ora
construído, desdobrando-os em uma discussão sobre a natureza do gesto
fotográfico e os distintos modos de autoria decorrentes de diferentes
enunciações visuais desses temas, ou seja, de distintas formas de
enunciar o trabalho e a infância através da fotografia.
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Considero que o gesto fotográfico consiste numa tomada de posição
(PÊCHEUX, 2009) a partir da qual o fotógrafo delibera, através do
enquadramento da cena, não apenas sobre o que deve ser visto mas,
sobretudo, sobre como deve ser visto: ao enquadrar crianças sob
diferentes ângulos e perspectivas, emoldurá-las nos quatro cantos
da fotografia, os recortes que mobilizo expõem distintas formas de
praticar a autoria, produtoras de efeitos que se movimentam entre a
denúncia de determinada realidade social e a poetização dos espaços
e dos corpos. Deste modo, procuro mostrar que as diferentes poéticas
visuais que esses materiais realizam não se dão a despeito do político;
são fotografias que “sintetizam”, por assim dizer, um social dividido,
nos termos de Lagazzi (2015), tipificam a divisão social intrincada a
relações dicotômicas e disjuntivas nas quais trabalham a alteridade e
a diferença. Elas consistem em cenas prototípicas (LAGAZZI, 2015) que
permitem problematizar o trabalho infantil na diferença contraditória
constitutiva da sociedade brasileira.
De saída, admito que o que funciona nessas fotografias é, justamente,
o “trabalho histórico da interpretação”, aqui compreendida “não no
sentido da relação de um sujeito com um código, mas como um gesto
que intervém no simbólico, gesto em que o sujeito se (re)conhece”
(BALDINI, 2007, p. 5). Assim, só há autoria quando o sujeito “inscreve
seu dizer na rede do já-dito, do interdiscurso e do silêncio, deslocando-o
ao produzir gestos de interpretação” (p. 4). Desde essa perspectiva, a
língua coloca-se como condição de base para que o sujeito estabeleça seu
gesto de interpretação e autoria; é necessário consentir, deste modo, na
interpelação do indivíduo em sujeito pela língua, afastando a sombra
do voluntarismo e da compreensão seja da interpretação, seja do gesto
fotográfico, a partir da intenção de um sujeito. “[...] o sujeito não pode
ser pensado com base no modelo da unidade de uma interioridade, como
uno. Ele é dividido, como aquele que sonha, entre a posição ‘autor’ de
seu sonho e a de testemunha desse sonho” (HENRY, 1992, p. 144).
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Desde seus primórdios a Análise de Discurso (AD) propôs trabalhar
as circunstâncias de possibilidade do discurso compreendido como
efeito de sentido entre locutores, ou seja, já nos textos iniciais de
Pêcheux admite-se que o discurso é produção de efeitos de sentido
constituídos na relação entre locutores. Ao conceituar as condições
de produção dos discursos, Pêcheux (2010) estabelece que tanto as
circunstâncias imediatas e/ou históricas quanto os sujeitos estão
implicados aos processo discursivos. Embora tenha sido retrabalhado
e discutido incessantemente, especialmente por Orlandi, o discurso em
AD remete para uma compreensão da linguagem como prática simbólica
que se constitui pela via do significante, em que considera-se o processo
de constituição do sujeito. Não é, portanto, nem de um indivíduo nem
de uma realidade empiricamente localizável que se trata quando se
discute o sujeito e o sentido. Ainda, isso quer dizer que a questão da
constituição do sujeito encontra-se atrelada à da constituição do sentido.
Assim, a compreensão do discursivo necessita passar pela abordagem
dos processos de interpelação-identificação que atravessam o sujeito.

1. O GESTO FOTOGRÁFICO E AS VISUALIDADES
HISTORICAMENTE POSSÍVEIS
A reflexão sobre a imagem, pelo viés do discurso, passa
necessariamente pela discussão sobre a constituição do sujeito, em
que incidem língua e historicidade. Conforme Pêcheux e Fuchs (1990,
p. 163), no quadro epistemológico da Análise de Discurso articulam-se
três regiões do conhecimento científico: o materialismo histórico, a
linguística e a teoria do discurso, atravessadas e articuladas por uma
“teoria da subjetividade de natureza psicanalítica”. Embora o próprio
Pêcheux tenha demonstrado ponderação em considerar que seus escritos
arregimentariam uma teoria do discurso, uma proposta explicativa do
modo como se dá a historicidade dos processo semânticos se conservou
ao longo de sua obra.
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Assim, em AD o que está em questão não é um vago “poder da
linguagem”, mas um processo de interpelação-identificação constituído
pela ordem do significante e que opera como fundamento da própria
linguagem. Admite-se, portanto, não um “sujeito da linguagem” mas
um sujeito efeito de linguagem, posto que o simbólico “é aquilo que, na
linguagem, é constitutivo do sujeito como efeito” (HENRY, 1992). Deste
modo, embora acredite ser portador de uma identidade e fonte de seu
dizer, o sujeito é em realidade o resultado de processos ideológicos
impostos pelas relações sociais jurídicas e, também, de processos
inconscientes, que contudo comportam a incompletude; a falha do ritual
estabelece o lugar do possível, do sentido que pode vir a ser outro, espaço
de deslocamento nos efeitos das filiações às formações discursivas.
O sujeito não escolhe, então, o modo como será interpelado; ele é
interpelado porque afetado por determinações históricas e inconscientes.
Entretanto, como o próprio Pêcheux insistiu, “aprender até seu limite
máximo a interpelação ideológica como ritual supõe reconhecer que
não há ritual sem falha” (PÊCHEUX, 2009, p. 277). A falha estabelece,
assim, um espaço possível para a transformação das relações de sentido
e, também, de produção, posto que a ordem do significante é capaz de
equívoco, de deslize; “uma palavra por outra é a definição da metáfora,
mas é também o ponto em que o ritual se estilhaça no lapso” (p. 277). É
nesse estreito lugar que pode-se situar uma liberdade possível para os
sujeitos; a falha, o equívoco e a contradição são também os lugares de
inscrição de gestos de autoria em que o sujeito movimenta processos de
paráfrases e polissemia (ORLANDI, 2007), faz trabalhar o confronto na
relação entre sujeito, história e significante.
Do ponto de vista da significação, não há relação direta do homem com
o mundo, com o pensamento ou com a própria linguagem; compreender
o discurso enquanto mediação é estabelecer, de saída, a incompletude
constitutiva da relação linguagem/pensamento/mundo. Adiciona-se a
isso o que Orlandi nomeia “abertura do simbólico”, que tem a ver com
o fato de que a questão do sentido é uma questão aberta, em que sua
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atribuição é sempre relacional, mas também decorre da multiplicidade
dos sistemas de signos; “a matéria significante tem plasticidade, é
plural”, diz Orlandi (2007, p. 12). E acrescenta:
Como os sentidos não são indiferentes à matérias
significante, a relação do homem com os sentidos se
exerce em diferentes materialidades, em processos de
significação diversos: pintura, imagem, música, escultura,
escrita etc. A matéria significante – e/ou a sua percepção –
afeta o gesto de interpretação, dá forma a ele. (ORLANDI,
2007, p. 12)

Assim, a natureza da matéria significante afeta o gesto de
interpretação, ou seja, a especificidade da materialidade da fotografia
organiza o modo como a própria fotografia é olhada, afetando seu regime
de visibilidade. Além disso, conforme Orlandi, a interpretação é uma
injunção, de forma que, diante de uma fotografia, somos solicitados a
interpretá-la. No que diz respeito ao gesto fotográfico, enquanto gesto
de interpretação, considera-se que ele constitui um sujeito “pego” na
evidência dos sentidos, convocado a interpretar uma cena que seu olhar
recorta, focaliza, emoldura. Se, por um lado, esse olhar aporta uma
singularidade, um modo próprio de ver que comporta um “saber” (que
não se confunde, todavia, com um conhecimento de natureza técnica),
por outro, ao fotografar, o sujeito topa com interpretações já postas e
que direcionam o seu olhar, através do funcionamento da ideologia.
Dito de outro modo, ao fotografar o sujeito interpreta e a interpretação
tem sua espessura, sua materialidade. A ideologia, por sua vez, “é
interpretação de sentido em certa direção, direção determinada pela
relação da linguagem com a história em seu mecanismos imaginários
“ (ORLANDI, 2007, p. 31). Assim, embora acredite-se “livre” em sua
maneira de olhar e capturar as coisas “como elas realmente são”, o
gesto de autoria do fotógrafo é crivado por condições de produção, o que
equivale a dizer que aquilo que ele formula visualmente só é possível
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no interior do formulável, a partir do qual ele constitui sua fotografia
tendo em vista visualidades historicamente possíveis. Como autor, o
fotógrafo produz um lugar de interpretação para sua formulação visual,
historicizando-a ao inscrevê-la no interdiscurso: para que uma imagem
faça sentido, é preciso que ela já tenha sentido.
Ainda, compreendo o gesto de interpretação (e autoria) do fotógrafo
consoante Orlandi (que o elabora a partir de Pêcheux) como “ato no nível
simbólico”. Notadamente, não há ato sem inscrição linguística; o ato é
aquilo que deixa marcas. Trata-se, portanto, de um ato de linguagem,
o que coloca efetivamente o problema da relação entre dizer e fazer.
Isso quer dizer que, enquanto ato, o gesto fotográfico inscrito na
fotografia produz algo, ou seja, tem caráter performativo. Além disso,
é necessário considerar que o modo de funcionamento do dispositivo
fotográfico incide, por assim dizer, no próprio gesto de interpretação do
fotógrafo, e um dos efeitos fundamentais desse dispositivo é a produção
de referencialidade, ou seja, de um efeito referencial que se sustenta na
ideia de que a fotografia seria simplesmente uma impressão parcial de
determinada realidade, conforme considera Sontag (2003).
De fato, em Diante da dor dos outros Sontag dissocia a fotografia
do gesto de interpretação ao considerá-la “vestígio material de seu
tema”. Segundo Butler (2015), em sua leitura de Sontag, “é importante
reconhecer que, ao enquadrar a realidade, a fotografia já determinou
o que será levado em conta dentro do enquadramento – e esse ato de
delimitação é sem dúvida interpretativo, como o são, potencialmente,
os vários efeitos de ângulo, foco, luz etc.” (p. 104 - 105). Para Butler,
só é possível estabelecer uma noção de “interpretação visual” se
considerarmos a interpretação não em termos de um “ato subjetivo”,
isto é, como ato de interpretação deliberado e ativo do fotógrafo e/ou
do espectador, mas como aquilo que constitui a própria fotografia como
“cena estruturadora de interpretação” (p. 105), ou seja, como imagem
autorizada a construir uma determinada interpretação. Assim, a
discussão realizada por Butler confirma que o gesto de interpretação é um
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gesto político, posto que constituído pela ideologia e pela historicidade;
“não há sentido sem interpretação”, o que impõe a “negação do
princípio de literalidade” (ORLANDI, 2007, p. 21) também em relação às
formulações visuais, como é o caso da fotografia.

2. ENQUADRAMENTOS DO/SOBRE O TRABALHO
INFANTIL: POLÍTICAS DE RECONHECIMENTO
Em “Terra à vista”, embora esteja tratando do discurso do
descobrimento do Brasil e não da enunciação visual, Orlandi (1990, p. 17
– grifo nosso) afirma que “ [...] o que é visto ganha estatuto de existência”,
ou seja, o visível estabelece o conhecimento do objeto, permitindo,
assim, apreendê-lo. Para discorrer sobre a relação entre visibilidade
e existência de crianças que se subjetivam pelo trabalho, ou seja, que
constituem-se sujeitos pela via da interdição de suas experiências de
infância, convocamos para análise um primeiro recorte, composto pela
fotografia Trabalho Infantil, clicada por Jorge Araújo em 1997.

Fig.1: Trabalho infantil (ARAUJO, 1997).
Fonte: Enciclopédia Itaú Cultural. Disponível em: http://enciclopedia.itaucultural.org.br/
obra16113/trabalho-infantil
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Nesta fotografia, o trabalho infantil é formulado ao apresentar
crianças trabalhando em uma mina de carvão. A legenda, “Trabalho
infantil”, funciona de modo a ratificar aquilo que é dado a ver na imagem,
produzindo um direcionamento interpretativo para ela. Corpos pueris e
frágeis, agachados ao chão, dispostos sobre galhos e pedras; pequenas
mãos infantis que seguram sacos e manipulam carvão. Com exceção do
menino que encara o olhar que o enquadra, lançando para ele questões
sem resposta, os demais mantêm seus olhares fixos no chão seco e
sujo da mina. O olhar do menino e seu rosto sujo de carvão capturam o
leitor/espectador pela forma como o afronta, produzindo profundo malestar. Trata-se de um olhar na direção de um “fora” da cena, ponto em
que a fotografia extrapola os limites de seu próprio enquadramento ao
convocar aquele que a olha.
O ângulo com que enquadra a cena, daquele que vê do alto e de
cima, também diz da posição sujeito inscrita no gesto de interpretação
desses meninos, formula para aquele que fotografa e para aqueles que
são fotografados lugares específicos organizados de modo a direcionar
o olhar de cima para baixo, numa topografia política que diz dos lugares
sociais ocupados por esses sujeitos. Entretanto, embora configure uma
posição de preeminência para aquele que fotografa (e também para o
espectador que vislumbra a cena), o modo com que o menino devolve o
olhar que o afronta e o conforma desestabiliza as relações de sentido,
escancara a contradição ao dar a ver relações de poder dessimétricas e
desiguais, indiciando identificações. Trata-se de uma cena prototípica,
consoante Lagazzi (2015, p. 187), posto que funciona como modelo em
um social dividido, “concentrando o já-visto”.
A fotografia inscreve para aquele que é fotografado um lugar
de “vulnerabilidade enunciativa” que precisa, entretanto, ser
problematizado. Ao trabalhar essa questão, Marie-Anne Paveau (2017)
considera que a escolha da noção de vulnerabilidade é política, posto que
integra a questão do poder, das formas de dominação, da discriminação
e da opressão; e sistemática, pois articulada aos mecanismos de
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funcionamento da sociedade e aos dispositivos institucionais de Estado.
Não é uma escolha que deriva, então, de disposições ou ações individuais,
resultados de estereótipos ou crenças pessoais, mas da percepção de que
os sofrimentos sociais são produzidos e reproduzidos por um sistema
sustentado pelo Estado. Segundo a autora, a vulnerabilidade enunciativa
incorre em estratégias discursivas de apropriação da fala do outro,
que podem ocorrer como “destituição interpretativa” e “enunciação
ventríloqua”, que não raro reduzem as pessoas vulneráveis a seus
discursos, propondo para suas falas interpretações que se ocupam de
traduzi-las.
Ao mobilizar as elaborações de Paveau em uma análise acerca das
formulações visuais, é possível considerar que o ângulo de captura da
fotografia produz um tipo de “destituição interpretativa” para essas
crianças, comporta o risco de reduzi-las ao estereótipo de vítimas,
produzindo uma forma de estetização do trabalho infantil. Entretanto, o
olhar do menino endereçado a um outro situado num fora da cena (nela
presentificado justamente como “traço” desse olhar) desestabiliza um
pretenso voyeurismo, posto que inclui o leitor/espectador naquilo que
é formulado; o olhar do menino é pujante de equivocidade justamente
porque embaralha os lugares entre aquele que vê e aquele que é olhado,
convoca ao questionamento da responsabilidade de todos e cada um
para com essa realidade.
Trata-se de um olhar pueril em direção à câmera a constituir vestígios
de uma curiosidade infantil que a dureza do trabalho não pôde destruir.
Lugar de fuga de sentidos, punctum, diria Barthes (2015). O olhar consiste
aqui num resíduo acidental que faz furo tanto na literalidade da imagem
quanto na evidência da relação entre fotografia e referência, estabelece
a possibilidade de (re)existir de crianças cujas condições de existência
são marcadas pela pobreza e pela severidade do trabalho, condições que
determinam para eles uma ausência de lugares de fala e dizem respeito
a um social cindido por relações de classe.
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Assim, a existência de crianças que se subjetivam pelo trabalho, em
meio à pobreza, é consequência de uma sociedade cujos mecanismos
de racionalidade organizam modos de produção da violência, segundo
Butler (2015). Para essa autora, o que somos capazes de apreender
depende de critérios historicamente articulados e que determinam
as “condições de ser reconhecido”, moldando um ser vivo em sujeito
reconhecível e, portanto, “viável”. Deste modo, ela diz, “há sujeitos
que não são exatamente reconhecíveis como sujeitos e há vidas que
dificilmente – ou, melhor dizendo, nunca – são reconhecidas como
vidas” (p. 17). Em suas reflexões sobre fotografias de guerra, Butler
enfatiza que haveria um “enquadramento mandatório”, o qual inclui
regimes regulatórios estatais e militares que estruturam a imagem pela
via do enquadramento, decidindo sobre o que se mostra e, sobretudo,
sobre como se mostra. Assim, o enquadramento, ao delimitar a esfera da
aparição como uma moldura constituída politicamente, delibera quais
vidas são reconhecíveis e merecem ser enlutadas: “não há vida nem
morte sem relação com um determinado enquadramento” (BUTLER,
2015, p. 22).
Deste modo, a “fotografia não é simplesmente uma imagem visual
à espera de interpretação” (BUTLER, 2015, p. 110). O fotógrafo, em
seu gesto fotográfico, estabelece um modo de dar a ver a partir de uma
interpretação já posta, de restrições pré-estabelecidas. Nessa direção, o
gesto autoral inscrito em Trabalho infantil, cuja assinatura é atribuída
à Jorge Araújo, repórter fotográfico laureado com um Prêmio Esso em
1979, cinco prêmios Wladimir Herzog e dois prêmios Nikon, é capaz
de produzir um efeito de denúncia de determinada realidade social,
cumprindo um desígnio que não é de todo estético, mas também ético,
constituindo, portanto, um gesto de autoria pautado por uma posição
político-ideológica inscrita na fotografia. Assim, se para Butler mesmo
a mais transparente das imagens está submetida a um enquadramento
que a determina por meio de um propósito que é, todavia, interpretativo,
em Trabalho infantil temos uma interpretação crítica da realidade que
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também funciona como registro, posto que se oferece como “prova”
dessa realidade; ela produz o efeito de “atestar” a veracidade daquilo
que retrata, documentando a realidade.

3. GESTO DE AUTORIA FACE À INCOMPLETUDE
Meu segundo recorte foi extraído de À Guimarães Rosa, de Maureen
Bisilliat (1966). Dele escolhi para esta análise uma fotografia das tantas
que intensamente me afetaram, na qual figura uma criança no espaço
ríspido e indecente de uma mina de carvão. Um excerto de Guimarães
Rosa acompanha a fotografia e funciona com um tipo de legenda
que, entretanto, não explica nada, nada completa ou complementa;
pelo contrário, são palavras que potencializam as diferentes direções
interpretativas da imagem; elas não produzem unicidade ou fechamento,
mas ampliam a possibilidade de deriva de sentidos. Nelas, lemos o
seguinte: “Agora que o senhor ouviu, perguntas faço. Por que foi que eu
precisei de encontrar aquele Menino? Toleima, eu sei. Dou, de. O senhor
não me responda.” (ROSA, 2006, p. 109)

Fig. 2: Menino perto de forno para queima de carvão de lenha – foto de Maureen Bisilliat.
Fonte: Acervo IMS.
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Nessa fotografia, imbricam-se corpo, espaço, movimento. No
contraste entre luz e sombra, destaca-se um corpo pueril vestido por
simplicidade. Em pé e com os braços esticados, como que movimentandose num bailado, o menino olha o horizonte, vislumbra um além-mundo
que extrapola o enquadramento da cena. Na aspereza da mina, espaço
destinado ao trabalho, o corpo do menino perfaz os gestos de uma dança,
num movimento de ser-tão sempre tão longe, distante, inapreensível.
Como são inapreensíveis também as curvas dos campos a se estenderem
sempre para mais longe, contempladas pelo menino. Trata-se de um
corpo desobediente, que não acata os desmandos laborais aos quais
encontra-se submetido; no modo como a fotografia o formula, o corpo
do menino permite vê-lo na tensão e na contradição, movimentos
constitutivos de deslocamentos e desorganização de sentidos.
Sua postura, o posicionamento de seus braços e o direcionamento
de seu olhar lembram uma ave prestes a alçar voo, e que só pode fazêlo porque “esqueceu sua prisão, seu peso” (BADIOU, 2002, p. 80). Para
Badiou, em sua leitura de Nietzsche, Zaratustra estabelece uma relação
metafórica entre a dança e a ave; o voar indicia um corpo que liberta-se
de um regime de significação que o prende à referência, à norma. Ao
fotografá-lo como um corpo que dança, o gesto autoral inscreve sentidos
de resistência, opera um deslizamento de significações para o corpo
do menino que não se restringe a defini-lo pelo trabalho infantil e que
não se esgotam no funcionamento da fotografia como denúncia. Podese afirmar, então, que o gesto autoral de Bisilliat mostra-se sensível a
sentidos não convencionais para significarem a dolorosa realidade do
trabalho infantil; no enquadramento que sua fotografia exibe mostram-se
vestígios de sentidos que não estacionam em estereótipos; ao contrário,
acolhem a beleza e a simplicidade como traço do sentido outro, marca
inexorável da incompletude.
Para Orlandi, o silêncio é fundante, ou seja, não há sentido sem
silêncio e “esta incompletude é função do fato de que a linguagem é
categorização dos sentidos do silêncio, modo de procurar domesticá116
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los. O silêncio é sentido contínuo, indistinto, horizonte possível da
significação” (ORLANDI, 2007, p. 11-12). Na relação com o silêncio e a
incompletude, o gesto de interpretação de Maureen traduz em imagem
a intensidade e historicidade do humano a partir de um não-fechamento,
movimentos produzidos no limiar entre a fotografia e a literatura, num
encontro entre o poético e o político situados na beira entre imagem
e palavra. É o que nos diz esse corpo que em silêncio dança, que no
silêncio movimenta-se, a contemplar um horizonte de possibilidades
interpretativas, a confirmar que o gesto de interpretação, face a essa
imagem, não dá conta de atribuir um sentido apenas, trabalhar a
unicidade e a completude, suturar o possível.
Se tomarmos a função-autor, nos termos de Orlandi (2007), veremos
que essa fotografia opera na contramão da confluência dos sentidos,
exigência da textualidade para que ali se inscreva o autor em uma
função. Trata-se de uma formulação visual que não deixa organizarse e fechar-se em uma determinada região da formação discursiva.
Maurren Bisilliat, no gesto de autoria que inscreve em À Guimarães
Rosa, estabelece um modo próprio (poético e, nomeadamente, ético) de
constituir-se enquanto sujeito, que entretanto não coincide com efeitos
de unidade e completude próprios à função-autor, nos termos de Orlandi
(2007).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Mobiliza-se, neste artigo, duas fotografias que tematizam o trabalho
infantil e nas quais é possível observar, nos pontos de deriva, efeitos
metafóricos, deslizamentos de sentido que consistem em gestos de
interpretação dos diferentes autores trabalhados. Por meio de uma
reflexão sobre os modos de enquadramento que constituem essas
fotografias, pudemos compreender a produção de sentidos implicada
aos processos discursivos dessas formulações visuais. Ao tomarmos
o gesto de interpretação como lugar de relação do sujeito com a
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linguagem, observamos as fotografias em sua ordem simbólica, em que
o enquadramento enquanto efeito ideológico é, não obstante, passível de
falha, brecha ou ruptura.
Ainda, é importante destacar que, conforme Orlandi (2007, p. 15) “o
espaço de interpretação no qual o autor se insere com seu gesto – e que
o constitui enquanto autor – deriva de sua relação com a memória (saber
discursivo), interdiscurso”. Tomamos, então, as fotografias como peças
significativas que resultam de uma articulação com a exterioridade.
A materialidade das fotografias se constitui em função do gesto de
interpretação (e do trabalho de autoria) do fotógrafo, na relação com
a historicidade, com a memória discursiva. O autor é uma posição na
filiação de sentidos que vão se constituindo historicamente, em redes
de possibilidades interpretativas; em face dessas redes, ele pode ou não
se filiar a determinada interpretação, produzindo consequentemente
estabilização ou deslocamento de sentidos, a depender de sua posição
ideológica. Admitimos, portanto, que as interpretações obedecem a um
regime de necessidade, ou seja, “não é porque é aberto que o processo
de significação não é regido, não é administrado” (p. 13).
As formas de praticar a autoria que em seus gestos de
interpretação produzem abertura nos processos de produção de sentido
ao invés de saturá-los consistem, portanto, absolutamente necessárias
face às relações de contradição, subordinação e desigualdade em que
os discursos visuais se constituem, se formulam e circulam. Isso se
intensifica se pensarmos que, segundo Orlandi, há dois acontecimentos
de linguagem que produzem efeitos muitas vezes nefastos sobre a
autoria: a mídia, que impõe sua forma de gerenciamento dos gestos
de interpretação, administrando a relação com a originalidade; e a
informatização, que pratica uma forma de linguagem afetada pelo
que a autora designa “memória metálica”, que é aquela sustentada
na acumulação e no não-esquecimento. Assim, repetição e saturação
sobredeterminam a produção de visualidades, de modo a suturar
possíveis lugares para o deslocamento de sentidos.
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O POLÍTICO NO FILME O FOTÓGRAFO DE
MAUTHAUSEN
Wagner Ernesto Jonas Franco

Introdução
Este trabalho conjuga arte, cinema, linguagem e discurso. O
cinema é uma manifestação artística e também é linguagem. Refletir
sobre o cinema como arte e linguagem, a partir de uma perspectiva
materialista-discursiva, é colocar, de saída, uma espessura semântica
nesse objeto simbólico. Inserimo-nos em uma perspectiva que
reflete sobre a linguagem na relação constitutiva com o sujeito e a
situação.
A perspectiva teórica em que este texto66 se insere é a da Análise
de Discurso em diálogo com a Semântica do Acontecimento. Essas
disciplinas compartilham entre si uma base materialista de estudo
da linguagem. Tomamos como objeto de análise o filme baseado em
fatos reais O Fotógrafo de Mauthausen, de 2019, disponível na rede de
streaming Netflix. Procuraremos compreender como a narrativa do filme
diz o político, no sentido de um “conflito entre uma divisão normativa
e desigual do real e uma divisão pela qual os desiguais afirmam seu
pertencimento” (GUIMARÃES, 2002, p. 16).

66
Este trabalho originou-se a partir das reflexões do grupo de pesquisa: A partilha do sentido: o político e a tecnologia na sociedade, sob a coordenação deste autor,
na Universidade do Vale do Sapucaí, Univás.
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O político67 é parte do funcionamento dividido e conflituoso das
línguas. Como diz Zoppi Fontana (2012, p. 7): “Por ser necessariamente
atravessada pelo político, a língua é marcada por uma divisão, pela qual
os falantes se identificam”.
Para nos ajudar a compreender o movimento político dos
sentidos no filme tratado, trabalharemos outros conceitos, como os
de materialidade significante e o de metonimização das imagens. A
materialidade significante amplia a relação entre a língua e a história e
considera as diferentes materialidades significantes (o som, a imagem)
na relação com a história. Segundo Lagazzi (2010, p. 173), as diferentes
materialidades reiteram “a importância de tomarmos o sentido como
efeito de um trabalho simbólico sobre a cadeia significante, na história,
compreendendo a materialidade como o modo significante pelo qual o
sentido se formula”.
O conceito de metonimização das imagens, Lagazzi (2010)
formula a partir do dizer de Lacan (1978): “o deslocamento é uma
metonímia”. Diz o autor:
[...] deslocamento, (...) essa virada da significação que a
metonímia demonstra e que, desde seu aparecimento
em Freud, é apresentada como o meio mais eficaz de que
dispõe o inconsciente a fim de burlar a censura (LACAN,
1978, p. 242)
67
O conceito de político para Guimarães baseia-se no filósofo francês Jacques
Rancière. Para este autor, “a política [ou o político] existe quando a ordem natural
da dominação é interrompida pela instituição de uma parcela dos sem-parcela. Essa
instituição é o todo da política enquanto forma específica de vínculo. Ela define o comum da comunidade como comunidade política, quer dizer, dividida, baseada num
dano que escapa à aritmética das trocas e das reparações” (RANCIÈRE, 1996, p. 27).
O que Rancière nos quer mostrar é que o todo da comunidade não é a mera (re)união
de suas partes. O espaço da comunidade não é neutro, é litigioso. As partes estão em
conflito e há a disputa para se apagar as diferenças e manter cada um em seu devido
lugar. Além disso, o autor afirma que só há política porque a ordem social não é uma
ordem natural ou uma ordem dada pelos deuses.
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Esse deslocamento diz do desejo do sujeito e o mantém em
movimento. “A metonimização produz pontos de resistência que
retornam e se reafirmam na equivocidade das imagens” (LAGAZZI,
2010, p. 180, grifos nossos). Segundo a autora, o político também se
percebe na imagem, pois ela “abre para a possibilidade de deslocamento
porque expõe o sujeito aos sentidos, abrindo para diferentes processos
de identificação” (LAGAZZI, 2010, p. 181).
São esses pontos de resistência atrelado ao político como a
afirmação de pertencimento dos desiguais que procuramos flagrar na
materialidade significante do filme. A noção de resistência é compreendida
na relação com a de sujeito do discurso, a partir de Pêcheux (2009). O
sujeito do discurso é uma posição sujeito na trama de discursos. Ele é
um sujeito afetado pelo inconsciente, portanto, dividido, que se encontra
na ilusão de controle de seu dizer, e interpelado pela ideologia a ocupar
um lugar social.
É a partir de Althusser (1985) que sabemos que a ideologia interpela
os indivíduos em sujeitos. Essa interpelação se dá dentro de aparelhos
denominados Aparelhos Ideológicos do Estado. A ideologia é o
mecanismo responsável pela evidência do sentido e do sujeito. É devido
à ideologia que sabemos o que é um patrão, um professor, um policial.
Pêcheux (2009) interessa-se pelo modo como o sujeito é capaz de se
voltar contra as causas que o determinam. O autor vai elaborar que a luta
ideológica de classes é “como um processo de reprodução-transformação
das relações de produção existentes” (PÊCHEUX, 2009, p. 274, grifos
do autor). Isto é, não há apenas reprodução, há a possibilidade de
transformação das relações. Isso porque a interpelação ideológica do
sujeito é um ritual com falhas. Diz o autor:
Apreender até seu limite máximo a interpelação ideológica
como ritual supõe reconhecer que não há ritual sem falhas;
enfraquecimento e brechas, “uma palavra por outra” é a
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definição da metáfora, mas é também o ponto em que o
ritual se estilhaça no lapso (e o mínimo que se pode dizer
é que os exemplos são abundantes, seja na cerimônia
religiosa, no processo jurídico, na lição pedagógica ou no
discurso político...) (PÊCHEUX, 2009, p. 277).

e mais à frente:
o lapso e o ato falho (falhas do ritual, bloqueio da ordem
ideológica) bem que poderiam ter alguma coisa de muito
preciso a ver com esse ponto sempre-já aí, essa origem nãodetectável da resistência e da revolta: formas de aparição
fugidias de alguma coisa “de uma outra ordem”, vitórias
ínfimas que, no tempo de um relâmpago, colocam em xeque
a ideologia dominante tirando partido de seu desequilíbrio.
(PÊCHEUX, 2009, p. 278).

A resistência e a revolta são possíveis porque o sujeito ao assumir
uma posição no discurso insere-se em uma formação discursiva, que
“é o lugar da constituição do sentido (sua “matriz”, por assim dizer)”
(PÊCHEUX, 2009, p. 148). As formações discursivas não são fixas
e imutáveis, elas estão em constante transformação; suas bordas
não são delimitáveis, o que faz com que as formações discursivas se
interpenetram, formando uma rede. O sujeito do discurso, interpelado
pela ideologia, identifica-se com uma(s) formação(ões) discursiva(s) que
o domina(m). Essa identificação funda a unidade imaginária do sujeito
(PÊCHEUX, 2009). Portanto, nem os sujeitos nem os sentidos são
transparentes, mas heterogêneos, moventes, fluidos.
A partir do que foi tratado, procuraremos flagrar, na materialidade
significante do filme, cenas que dizem do político, da quebra do ritual
ideológico de dominação, cenas que mostrem momentos em que há
transgressão de uma fronteira imaginariamente delimitada. Essas
cenas dizem da resistência do sujeito, pois mostram o que está lá e não
deveria estar, fala-se quando não se deveria falar, faz-se o que não se
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deveria fazer; e o sujeito, ao tomar essa posição afirmativa, pode alterar
o movimento dos sentidos.
Para mostrar essas cenas, empregaremos como procedimento
metodológico o conceito de recorte de Orlandi (1984, p. 140): “o recorte
é uma unidade discursiva: fragmento correlacionado de linguagem – e –
situação. (...). Os recortes são feitos na (e pela) situação de interlocução”.
Recortaremos cenas do filme para trabalharmos a fundamental relação
descrição e interpretação em Análise de Discurso. Para Orlandi (2007a,
p. 21):
A interpretação está presente em toda e qualquer
manifestação da linguagem. Não há sentido sem
interpretação. Mais interessante ainda é pensar os
diferentes gestos de interpretação, uma vez que linguagens,
ou as diferentes formas de linguagem, com suas diferentes
materialidades, significam de modos distintos (ORLANDI,
2007a, p.9).

A

narrativa fílmica na relação entre dominação e

resistência

O filme baseado em fatos reais O Fotógrafo de Mauthausen,
dirigido por Mar Targarona, narra a história de Francesc Boix68 (1920
– 1951), um fotógrafo espanhol, comunista e ex-soldado da Guerra Civil
Espanhola. Ele é preso no campo de concentração de Mauthausen,
na Áustria, durante a Segunda Guerra Mundial. Para este campo,
eram enviados aqueles que tinham maior educação e cultura. Boix se
torna fotógrafo do campo e, de início, acredita estar protegido por ser
prisioneiro de guerra. Não demora muito, ele descobre que os oficiais
executavam prisioneiros e forjavam fugas para justificar as execuções.
68
Cabe ressaltar que o que nos importa é a posição sujeito de Francesc Boix
enquanto colocada em funcionamento na narrativa do filme. Não procuramos fazer
uma correspondência da história do filme com uma realidade fora do filme.
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Fotografias eram tiradas dos prisioneiros mortos a título de provas de
suas “fugas”. Ao descobrir que o Terceiro Reich perde para o exército
soviético em Stalingrado e temendo uma piora da situação, Boix apressase em esconder os negativos das fotografias que, agora, são provas dos
crimes cometidos pelos oficiais alemães.
A narrativa do filme constrói-se em um contraste entre a
imponência do dominador, nas figuras dos oficiais alemães e do próprio
campo de concentração e a fraqueza dos dominados, na figura dos
prisioneiros. Esse contraste não é disjuntivo, mas dado ao equívoco,
a falhas. Pêcheux (2009, p. 281) vai dizer que “não há dominação sem
resistência” e focamos inicialmente nas cenas dessa resistência dos
prisioneiros na materialidade significante do contrabando no filme.
O contrabando no filme é o gesto69 político da resistência
do sujeito, pois é proibido, mas faz-se mesmo assim. O produto
contrabandeado é o que lá está, mas não deveria estar. Por isso,
compreendemos que os objetos escondidos e/ou contrabandeados
são também pontos de ancoragem de uma memória70 de sentidos que
afirmam um pertencimento a uma outra vida dos prisioneiros.
Assim, os objetos mais simples como uma gaita ou uma fotografia
da família mostram, nas condições em que se encontram, que os
prisioneiros não se identificam completamente com aquela posição que
lhes impuseram. Aquilo que se contrabandeia coloca o desejo do sujeito
69
De acordo com Pêcheux (1969), gestos são atos no nível simbólico, como
assobiar, jogar uma bomba numa assembleia. Orlandi (2010) toma a questão do gesto
e liga-o à interpretação: “No modo como tomo a questão do gesto e o ligo a interpretação, estou dizendo que, na prática simbólica, produzimos gestos de interpretação,
sendo estes, modos de interferir no mundo, através da prática simbólica que é a interpretação. Repito: a interpretação é uma prática (simbólica) em meio a outras práticas
(sociais)” (ORLANDI, 2010, p. 10).
70
A memória de sentidos ou memória discursiva é, para Pêcheux (1999, p. 52),
“aquilo que, face a um texto que surge como acontecimento a ler, vem restabelecer os
“implícitos” (quer dizer, mais tecnicamente, os pré-construídos, elementos citados e
relatados, discursos-transversos, etc.) de que sua leitura necessita: a condição do legível em relação ao próprio legível”.
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em movimento e insere-o em uma outra posição no discurso. Segundo
Orlandi (2007b, p. 2), a resistência dos sujeitos é o que “constitui outras
posições que vão materializar outros lugares”. Percebemos a falha no
ritual de interpelação ideológica pelo gesto político do contrabando logo
na cena inicial.
Nesta cena, sob uma trilha sonora de filme de terror, vemos
chegar um grupo de prisioneiros espanhóis ao campo de concentração
– Mauthausen – e essa cena centraliza-se em especial em um homem
caminhando com o uso de uma muleta embaixo do braço direito e com o
outro braço apoiado sobre um garoto de cerca de dez anos e que depois
sabemos que se trata de pai e filho. Suas vestes são puídas e sujas.
O pai, que não tem parte da perna esquerda, aparenta triste e o filho
parece preocupado. Ninguém fala nada. O título do filme aparece então
na tela e corta-se para a fachada imponente do campo de concentração.
Neve circunda o local e o vento assovia denotando uma aparência
lúgubre. Pai e filho param e olham o pórtico meio que assustados. Nele
está encravada a suástica nazista e logo acima a figura em bronze de
uma águia. Esses símbolos provavelmente ressoam na memória um
prenúncio de horrores que os aguardam. Ao fundo, a voz do narrador
(que depois sabemos trata-se de Boix) nos diz: “Em Mauthausen, tudo é
feito para impressionar”.
Impressionar pode ser parafraseado por dominar. A cena acima
traz o discurso de dominação em que se insere aqueles que dirigem o
campo de concentração nazista. Esse discurso será contrastado com o
discurso de resistência dos prisioneiros, conforme daremos visibilidade.
Sob agressões físicas e verbais os prisioneiros adentram uma sala
e lá ocorre o famoso ritual de despersonalização: seus pertences são
espoliados, são despidos, têm a cabeça raspada, classificados de acordo
com o “crime” que cometeram e recebem um número para identificálos. Os oficiais alemães os designam apenas por esses números. Eles
passam por tudo isso enquanto tremem de frio. Então, ocorre a primeira

127

Vozes do Social
quebra do ritual. Um prisioneiro mais antigo, encarregado dos pertences
dos novatos, vê uma oportunidade, uma brecha na segurança, e embolsa
uma gaita. Aqui tem-se um gesto político. Ele faz o que não se deve(ria)
fazer. Ele “rouba” daqueles que roubam. Um gesto equívoco: é mesmo
um roubo? Essa cena é o prenúncio de uma rede de contrabandos de
objetos que segue no campo de concentração ao longo do filme.
Segue-se então a cena imediata à anterior: os prisioneiros estão nus
ao ar livre sobre o chão branco de neve. É o momento da identificação
fotográfica. O mal-encarado oficial alemão fotógrafo encarregado está
completamente agasalhado e bem asseado em seu límpido uniforme
nazista, diferente dos prisioneiros nus e desalinhados à sua frente. Ele
levanta seu rosto carrancudo da câmara e ajeita dois magros prisioneiros.
E então tira outra foto. O narrador chama-o de “Os olhos de Mauthausen”.
Logo em seguida, em um reluzente carro preto, chega o diretor
de Mauthausen com um olhar penetrante e muito sério, um olhar
hierárquico, no dizer de Foucault (1987). Ele calça suas luvas e desfila em
frente aos prisioneiros para acertar sua dominância. Com apenas um
aceno, sem dizer palavra, autoriza a seleção daqueles que vão para outra
instituição. Entre eles, o pai aleijado. Ele é separado de seu filho (o nome
do garoto é Anselmo Galván). O novo grupo entra em um furgão preto,
mas antes recebem de um prisioneiro mais antigo os famosos uniformes
listrados. O pai, ao receber seu uniforme vê no meio dele, escondida, sua
gaita.
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Fotograma 1 – a gaita escondida no uniforme
Fonte: elaborado pelo autor
Na figura 1, vemos a gaita “roubada” para ser devolvida ao dono. Ela
se contrasta com o uniforme: que sentidos esta cena política da gaita
faz funcionar junto à narrativa do filme? Ela é um instrumento musical,
um objeto muito particular. Não se trata apenas de devolver algo a seu
dono, mas de criar um laço, uma identificação de grupo. Um modo de
dizer a esse pai que ali ele não está sozinho. A gaita é a marca de que
os prisioneiros não são um amontoado de pessoas, mas que estão ali
em trocas simbólicas resistindo à opressão. A gaita retornará em outras
cenas, movimentando sentidos de pertencimento à vida longe daquela
prisão. Não há espaço para explorar essas demais cenas, pois fogem
ao nosso foco, mas cabe-nos dizer que esses outros sentidos postos em
funcionamento pela gaita só são possíveis devido ao gesto político inicial
de seu “roubo”.

Os

negativos, um livro e a necessidade de um mundo

semanticamente normal

A cena do “roubo” da gaita introduz o contrabando no filme. Ela
prepara o espectador para outras cenas similares. Insere o contrabando
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em uma rede. Com outras cenas, outros objetos são apresentados. O
principal deles são os negativos de fotografias retiradas nas dependências
e adjacências do campo de concentração. A próxima cena que trazemos
diz respeito aos negativos.
No campo de concentração de Maunthausen, cada prisioneiro é
encarregado de uma tarefa. Francesc Boix fica encarregado, junto a
outro prisioneiro, de assistir o fotógrafo oficial do campo. Boix aprendeu
o ofício com o pai que, aos domingos, transformava a cozinha em uma
câmara escura. Fotografar os prisioneiros, a princípio, funciona apenas
para criar um banco de dados de identificação. Este ofício faz com que
Boix circule por outros locais além do campo e entre em contato com
outras pessoas.
Ele também assiste ao oficial que tira fotografias dos prisioneiros
abatidos ao tentarem “fugir”. E é ao atentar para estas fotografias que
ele descobre que os oficiais estão executando os prisioneiros e forjando
“fugas” para camuflarem seus crimes. A fotografia é a prova da fuga. A
título de exemplificação dessas execuções, tem-se a cena em que um
prisioneiro é baleado na cabeça à queima-roupa e depois seu cadáver
é jogado por cima de uma cerca de arame farpado, então, tira-se a foto
para comprovar sua tentativa de “fuga”. O oficial alemão fotógrafo
certamente sabe dos crimes, mas não se importa.
Boix, então, indigna-se ao ver que fotografa falsas tentativas de
fugas. Mas logo percebe que as fotografias são mentiras que contam a
verdade. Boix então decide esconder os negativos das fotografias como
provas desses crimes. A partir desse gesto político, Boix vai mobilizar
outros prisioneiros para auxiliá-lo nesses gestos, em uma série de cenas
de resistência em que sempre há o risco de serem mortos.
Em uma destas cenas, tem-se uma reunião clandestina entre os
prisioneiros, eles ouvem um rádio improvisado, provavelmente montado
com produtos contrabandeados. Ficam sabendo que a Alemanha perdera
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a batalha de Stalingrado. Comemoram. Abraçam-se. Sorriem como não
se vê em momento algum do filme. Nesta cena, são mais conterrâneos
espanhóis do que prisioneiros, apesar de suas figuras maltrapilhas. Mas
um deles, a voz da razão, parece preocupado, Boix pergunta-lhe o que o
preocupa, e o prisioneiro alerta que a situação pode piorar: “Até agora,
os nazistas achavam que venceriam a guerra. Imagine o que acontecerá
se perceberem que podem perder.”, ele diz.
É a vez de Boix esconder o rádio e ele o faz em um sujo buraco no
assoalho próximo à cama de outro prisioneiro onde está já escondido
diversos outros itens contrabandeados: maços de cigarros, um par de
sapatos, lápis, um isqueiro, uma fotografia de família. Itens banais, mas
que remontam ao cotidiano normatizado, à necessidade de um “mundo
semanticamente normal” (PÊCHEUX, 1990, p. 34). O que nos interessa
destacar é que esses itens estão escondidos, o que os torna equívocos para
a cena em questão. Devido à condição de existência dos prisioneiros, não
poderiam possuir tais itens. Mas lá eles estão.
Mas por que essa necessidade desses simples objetos para constituir
a vida diária desses prisioneiros? Segundo Pêcheux (1990), o ser humano
tende a uma univocidade lógica nas diferentes instâncias sociais. Essa
necessidade de um sentido único é própria ao sujeito pragmático e
“começa com a relação de cada um com seu corpo e seus arredores
imediatos” (PÊCHEUX, 1990, p. 34). Ainda segundo o autor:
O sujeito pragmático – isto é, cada um de nós, os
‘simples particulares’ face às diversas urgências de sua
vida – tem por si mesmo uma imperiosa necessidade de
homogeneidade lógica: isto se marca pela existência dessa
mutiplicidade de pequenos sistemas lógicos portáteis que
vão da gestão cotidiana da existência (por exemplo, em
nossa civilização, o porta-notas, as chaves, a agenda, os
papéis etc) até ‘as grandes decisões’da vida social e afetiva
(eu decido fazer isto e não aquilo, de responder a X e não
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a Y etc) passando por todo o contexto sócio-técnico dos
‘aparelhos domésticos’ (PÊCHEUX, 1990, p. 33).

Pode-se concluir que a posse dos objetos banais contrabandeados
é gesto de resistência, pois eles se inscrevem em uma formação discursiva
outra que diz de uma posição sujeito outra destes prisioneiros. São
gestos que dizem do desejo do sujeito de resistir a uma posição que lhes
foi imposta. Mesmo em meio ao pó, à sujeira, estes objetos colocam em
movimento o desejo de uma vida outra.
Os objetos banais contrabandeados dizem da vida diária levada
pelos prisioneiros entre eles mesmos. Esses objetos criam um laço
de identificação entre eles, inserindo-os em uma mesma formação
discursiva. Por isso são escondidos. Por isso são políticos. Eles dizem
de uma vida que corre nos subterrâneos do campo de concentração e
se forem descobertas, sofrerão consequências. Já os negativos são de
uma outra ordem. Eles ligam os prisioneiros ao que está fora do campo
de concentração. Ligam a uma história maior que a da vida diária. Os
negativos dizem de um desejo de justiça, de esperança.
Com a ordem de destruir todas as cópias incriminadoras, o desejo
de justiça move Boix a esconder algumas. Ele usa negativos novos no
lugar dos usados e, a princípio, o oficial alemão não desconfia de nada.
Queimam-se as provas no mesmo forno onde se queimam os cadáveres
dos prisioneiros mortos. Boix presencia um corpo nu e esquelético
estendido em uma mesa sendo inserido em um dos fornos. Ao lado
deste, uma bandeja com dentes de ouro que foram extraídos do cadáver.
Boix guarda o choque e o terror para si, pois naquele momento não pode
fazer nada.
Por efetuar o seu trabalho de forma satisfatória ou por interpretar bem
o seu (aparente) papel de prisioneiro disciplinado, Boix é recompensado
pelo fotógrafo alemão oficial. Ele é levado a uma sala de prostituição no
próprio campo de concentração.

132

Vozes do Social
Tem-se uma nova cena com um gesto político. Na entrada do
quarto, a cafetina alemã alerta: “É proibido falar ou trocar coisas. Se
quebrarem as regras, serão enviados ao Buraco”. Quando está na cama
com a prostituta, Boix não consegue concretizar o ato sexual porque sua
mente vaga para o corpo sendo incinerado no forno. Esse pensamento
na hora errada diz da identidade ousada de Boix. Então ele olha pro
lado e vê um livro “La vida es sueño” (A vida é sonho) e reconhece que
a prostituta é espanhola. Ela havia sido induzida a prostituir-se com a
falsa promessa de ser libertada. Boix quer iniciar um diálogo com ela,
mas ela o silencia, pois estão sendo vigiados.

Fotograma 2 – A prostituta silencia Boix
Fonte: elaborado pelo autor
O pensamento lá onde não deveria estar conduz ao objeto livro, este
também fora do lugar. Objetos que se inserem em uma série de outras
coisas que lá estão onde não deveriam estar: o livro, a mulher espanhola
e o próprio pensamento71 de Boix que parece convocar a uma ação contra
toda aquela indignação que passam. São objetos que só fazem funcionar
71
Segundo Althusser (1979, p. 88/89, grifos do autor), ideias são “actos materiais inseridos em práticas materiais, reguladas por rituais materiais, que são também
definidos pelo aparelho ideológico material de que relevam as ideias”.
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um sentido político devido à conjuntura em que se encontram. Objetos
que identificam seus donos. A partir do livro, a mulher deixa de ser
apenas uma prostituta, mas uma conterrânea e possível comparsa para
esconder os negativos. E assim o faz, em outra visita, desconsiderando
o silêncio imposto, Boix pede que ela esconde alguns negativos no livro.

O teatro como gesto político de resistência
A cena da peça teatral no filme é emblemática para se compreender
os gestos políticos dos prisioneiros. Teatro é encenação, fingimento,
representação e arte. No teatro, podemos ser quem geralmente não
somos. Na peça teatral que os prisioneiros montam, eles encenam e
dizem o que, abertamente, não fariam72.
Orlandi (2012a), ao parafrasear o aforismo de Nietzsche – Temos a
arte para não morrer de verdade – diz: “Temos a arte para não morrer da
verdade” (ORLANDI, 2012a, p. 11, grifo da autora). Em ambos autor e
autora, está em jogo a arte como possibilidade de uma outra vida, pois
a verdade pode matar. Quando Orlandi produz a deriva de – da outros
sentidos manifestam-se em um movimento polissêmico. A autora define
a polissemia como “diferentes movimentos de sentido no mesmo objeto
simbólico” (ORLANDI, 2012a, p. 12). A cena do teatro no filme coloca
em funcionamento um movimento de sentidos. Vamos entender melhor
esta cena da peça teatral.
Alguns prisioneiros não querem arriscar a vida para esconder
negativos. Boix os convence dizendo que se trata de provas contra os
alemães e que os horrores que presenciam e sofrem não deveriam ser
esquecidos. Então, vários prisioneiros mobilizam-se para esconder os
negativos nos mais variados locais dentro do campo de concentração.
Reunidos no barracão onde dormem, celebram o sucesso dos atos em
72
Lembremos o poema Autopsicografia, de Fernando Pessoa: O poeta é um
fingidor/Finge tão completamente/Que chega a fingir que é dor/A dor que deveras
sente. (...).
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evidente manifestação de alegria. Então, um guarda os flagra rindo
e comemorando. Como a alegria não é autorizada ali, os prisioneiros
mentem dizendo que estão ensaiando uma peça teatral. O guarda cai na
mentira e agora precisam levá-la até o fim.
Para os oficiais alemães, a peça teatral dos prisioneiros é
entretenimento, um passatempo para fugirem do tédio. Eles se entretêm
com uma desafinada e desajeitada peça apresentada pelos prisioneiros
espanhóis. Mas, para os prisioneiros espanhóis a peça teatral sustenta
uma mentira e encoberta uma tentativa de fuga.
Os negativos precisam sair do campo porque os alemães descobrem
que os prisioneiros contrabandeiam. O modo que os prisioneiros
arrumam é enviar os negativos dentro de caixas de granito que vão
para Berlin. Alguém deve ir junto, a princípio é Boix. Enquanto a peça
é encenada como distração, Boix se prepara, mas no último momento,
outro prisioneiro pede para ir em seu lugar e se seu pedido fosse negado,
ele denunciaria o plano. Boix concorda e o deixa viajar na caixa em seu
lugar com a promessa de que cumpra com o plano.
Durante a encenação da peça, um dos guardas, um kapo73
russo, levanta-se para realizar sua habitual ronda noturna. Ele precisa
ser distraído. Um dos prisioneiros atores improvisa uma canção para
entreter o kapo. Ele canta uma música provocativa em espanhol ao
guarda e os outros prisioneiros riem. O guarda suspeita de que está
sendo zombado, mas finge momentaneamente não saber. Depois, ele
convida o prisioneiro-ator para um suposto passeio.
O kapo russo leva este prisioneiro ao precipício conhecido como o
“Muro dos Paraquedistas”, e de lá o arremessa. O prisioneiro não morre
73
Kapos eram os judeus encarregados pelos alemães de vigiarem outros judeus
prisioneiros. Eles possuíam privilégios maiores e, muitas vezes, abusavam do poder
que possuíam. O narrador do filme, Francesc Boix, os descreve como: “Atores que
acreditam em seus personagens
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instantaneamente e arrasta-se ensanguentado à escadaria ao lado. Mas,
o mais interessante é que na hora de sua morte, ele esboça um sorriso.

Fotograma 3 – o prisioneiro ator morre sorrindo
Fonte: elaborado pelo autor
O sorriso é um gesto político de afirmação do prisioneiro na situação
extrema de sua morte. Um sorriso polissêmico, seja talvez porque
provocou o guarda bruto ou porque fez seus colegas rirem, divertiremse quando não deveriam ou, até mesmo, por saber que sua morte foi por
um propósito, pois acobertava uma tentativa de fuga. Um gesto político
no meio da agonia de sua morte. É o último momento que pode assumir
uma posição outra que não a de prisioneiro. Um gesto carregado de
esperança. Um sorriso que está lá onde não deveria estar.

Língua, discurso e resistência
Nesta parte do texto, focalizaremos o discurso de Francesc Boix
para salvar os negativos incriminadores. Nosso foco é a língua enquanto
uma materialidade significante.
Boix é levado à festa de aniversário de dez anos do filho do diretor de
Mauthausen para ser fotógrafo. Lá, ele entreouve uma conversa entre
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o diretor e o chefe da pedreira onde muitos prisioneiros são levados. É
sabido que lá eles são melhor tratados. Boix aproveita a oportunidade e
indica o garoto Anselmo para trabalhar na pedreira na intenção de tirálo do campo e da morte iminente. O chefe da pedreira aceita. Anselmo
vai morar em um alojamento e com ele leva mais alguns negativos.
Mas antes disso, em outro momento da festa, o filho do diretor
ganha um revólver de aniversário e quer brincar com ele ali mesmo. Seu
pai sádico carrega o brinquedo com munição de verdade e ajuda o garoto
a mirar nos empregados da festa, todos prisioneiros de Mauthausen.
Ele atira em um garçom e este cai imediatamente. O próximo alvo é
Anselmo, mas neste momento Boix se interpõe e tenta persuadir o
diretor a poupar Anselmo. O diretor, que a todo momento segura o braço
do filho e ajuda-o a mirar, diz: “Se não quer ser o próximo, não interfira”.
Neste momento, o chefe da pedreira interfere e diz que Anselmo, por
ser jovem, pode ser útil e que poupe pelo menos ele. O filho do diretor,
armado e assustado, hesita em atirar, seu pai toma-lhe o revólver da mão
e atira em outro garçom-prisioneiro, em vez do garoto. Boix ajudara a
salvar a vida do menino.
Aqui, vemos a resistência no discurso de Boix. Um discurso político
de afirmação. O discurso lá onde não deveria estar, rompendo limites,
quebrando barreiras. No momento que assume uma posição discursiva
outra que não a de prisioneiro-fotógrafo, Boix estilhaça o ritual do
discurso de dominação. O discurso de Boix agita as redes de memória e
os trajetos dos discursos de seus dominadores. Pêcheux (1990) diz que:
Só por sua existência, todo discurso marca a possibilidade
de uma desestruturação-reestruturação dessas redes e
trajetos: todo discurso é o índice potencial de uma agitação
nas filiações sócio-históricas de identificação, na medida em
que ele constitui ao mesmo tempo um efeito dessas filiações
e um trabalho (mais ou menos consciente, deliberado,
construído ou não, mas de todo modo atravessado pelas
determinações inconscientes) de deslocamento no seu
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espaço: não há identificação plenamente bem sucedida,
isto é, ligação sócio-histórica que não seja afetada, de uma
maneira ou de outra, por uma “infelicidade” no sentido
performativo do termo (PÊCHEUX, 1990, p. 56).

Finda a festa e de volta ao campo de concentração, tem-se outra cena
envolvendo o discurso político de Boix. Esta cena se dá na câmara de
revelação de fotografias do campo de concentração. Nela, Boix revolta-se
contra o fotógrafo oficial. O gatilho foi a execução de outro prisioneiro
que tentou escapar. Quando o oficial alemão está calmamente relatando
a qualidade das fotografias recém reveladas, Boix o ofende: “Você é um
filho da puta”. Boix confronta o oficial por este ser um voyer que, por
meio de suas lentes, vê como os outros matam, morrem, emocionamse, sofrem e transam, em uma completa animalização daqueles que
ali se encontram. O oficial é um espectador passivo das atrocidades
do campo. Ao ver que está sendo confrontado, ele diz: “Não vou tolerar
desobediência” e aponta o revólver para Boix.

Fotograma 4 – Boix confronta o fotógrafo oficial
Fonte: elaborado pelo autor
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Vemos em funcionamento, nesta cena, o mecanismo da antecipação
discursiva74. O oficial alemão espanta-se porque ele achava que a
dominação sobre os prisioneiros era completa. Ele tinha a imagem de
si mesmo apenas como a de um registrador dos acontecimentos do
campo de concentração. Função similar a de sua câmera fotográfica.
Assim como sua câmera não seleciona o que está sendo fotografado, o
fotógrafo não julga o que acontece ao seu redor. Inserido no discurso de
dominação nazista, ele não antecipa o conflito, mas seu revólver está lá
para acertar sua dominância e colocar as coisas no lugar.
A antecipação também é equívoca, pois nunca sabemos os efeitos
de sentido que nossos dizeres provocam nos outros. Boix desafia-o
a atirar: “Só sabe disparar com sua câmera”. Boix sabe que não é do
comportamento do fotógrafo oficial tomar partido em uma ação. O
oficial não atira, conforme antecipado por Boix. Este então o agride e se
revolta, quebrando muitos objetos da câmara escura. Ele é então preso
por outros guardas em uma solitária.
O que vemos na confrontação de Boix com o fotógrafo oficial é
que Boix afirma seu pertencimento pela primeira vez no filme de modo
aberto e direto, sem se esconder. Ele se arrisca ao enfrentar o oficial
nazista e coloca tudo a perder. Aqui, tem-se um gesto político que se
dá na materialidade da língua: “filho da puta”, Boix diz. Esse enunciado
insere o discurso de Boix em outra formação discursiva em conflito com
a formação discursiva do oficial alemão. O gesto político reside nesse
conflito onde se tem, do lado nazista, uma formação discursiva que se
volta ao consenso e à dominação e, do lado dos prisioneiros espanhóis,
uma formação discursiva que aponta para o dissenso e a resistência.
74
Segundo este mecanismo “todo sujeito tem a capacidade de experimentar,
ou melhor, de colocar-se no lugar em que seu interlocutor “ouve” suas palavras. Ele
antecipa-se assim a seu interlocutor quanto ao sentido que suas palavras produzem.
Esse mecanismo regular a argumentação, de tal forma que o sujeito dirá de um modo
ou de outro, segundo o efeito que pensa produzir em seu ouvinte.” (ORLANDI, 2010,
p. 39).
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O corpo resiste
Compreendemos o corpo como uma materialidade significante no
filme. O corpo é uma materialidade histórica, social e política. O sujeito
significa no corpo e pelo corpo. O corpo que está em jogo neste trabalho
não é (apenas) o biológico, mas (também) o simbólico. Um corpo que
sangra, sua, suja-se, mas sangue, suor e sujeira significam nas condições
específicas em que são produzidos. O corpo em sua materialidade
significante é opaco e pode resistir a sentidos dominantes.
O corpo pode ser discursivizado na relação com a história e a
ideologia. Segundo Orlandi (2012b, p. 87): “a forma sujeito histórica tem
sua materialidade e (...) o indivíduo, interpelado em sujeito pela ideologia
traz seu corpo por ela também interpelado”.
Nesta parte, mostraremos como Boix, após ser preso, resiste
também pelo corpo. Ele é enviado a um quarto pequeno, sujo e vazio,
sem uma cama sequer. Uma voz fantasmagórica eco no ar: “Você sabe o
que é ter fome? Ter um estômago vazio, dia após dia? Sem ninguém para
conversar. Tenho sorte de ter os vermes. Falo com eles e depois os como,
para que não contem a ninguém”. A voz é o prenúncio do que aguarda
Boix: Fome, solidão, loucura. A voz vem do quarto ao lado, de um antigo
colega prisioneiro de Boix – Valbuena – que está ali a mais tempo. O
colega revela-lhe o paradeiro de dois rolos de negativos que um outro
prisioneiro, antes de ser enforcado, escondera-os no próprio corpo.
O antigo prisioneiro morreu, mas não revelou aos alemães onde os
prisioneiros escondiam os negativos. O corpo que é privado, espancado,
humilhado e morto também é usado como um esconderijo, em um gesto
contra o seu dominador.
Boix é levado a uma outra sala para ser interrogado acerca do
paradeiro dos negativos. Lá ele é amarrado e espancado pelo diretor, por
um outro oficial e pelo próprio fotógrafo oficial. Quando este o espanca,
Boix o encara com o rosto ensanguentado e sorri. Boix não cede. O corpo
resiste.
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Boix não é morto. Talvez porque os alemães precisassem de mais
tempo para fazê-lo ceder. Ele é abandonado na sala, amarrado, o torso
nu está ensanguentado e hematomas cobrem seu corpo. Ele ouve o som
de tiros e explosões lá fora. As forças libertadoras haviam chegado.
Guardas alemães retiram Boix da sala e o levam para um dos carros
fechados usados para asfixiar os prisioneiros com gás carbônico. O carro
começa a se movimentar e, ao perceber do que se trata, Boix alerta os
que lá se encontram. Eles lutam para não respirar o gás mortal. O corpo
resiste.
Mas a tubulação que se conecta ao escapamento do carro está
rompida. Os oficiais param o carro. Não sabem o que fazer. Armados,
eles retiram os prisioneiros do carro e pedem que se ajoelhem. Um dos
prisioneiros diz que é inútil matá-los agora, o oficial mata-o mesmo
assim e a um outro que tentara correr. Ele então corre a arma entre os
prisioneiros ajoelhados e para em Boix dizendo: “Você”. Um dêitico que
traz ao momento a importância de Boix para a história. O dêitico está
em rede parafrástica com “Você sabe onde estão os negativos” ou “Você
planejou contra nós o tempo todo”. Ou, até mesmo, “Você resistiu”. Uma
explosão alerta o oficial alemão da proximidade do inimigo e então foge.
Os prisioneiros estão finalmente livres. Boix deita-se no chão e chora de
felicidade. O corpo resistiu.
Boix volta ao campo de concentração para recuperar os negativos.
Ao adentrar a câmara escura, ele depara-se novamente com o fotógrafo
oficial. Ele está sentado na cadeira, subjugado. Desta vez, é Boix quem
aponta-lhe uma arma. O oficial diz: “Só tirei fotos. Não matei ninguém.
Eu os imortalizo”. A quem o pronome os se refere? Os prisioneiros? Os
alemães? Todos talvez. A câmera não seleciona. “Sou inocente. Só segui
ordens.75” é a última fala do oficial alemão. “E será julgado exatamente
por isso”, Boix responde.
75
Em uma clara referência ao julgamento de Adolf Eichmann relatado por
Hanna Arendt em seu livro: Eichmann em Jesuralém.
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Então, Boix retira a câmera do pescoço do oficial. Fotógrafo e câmera
antes eram um só, inseparáveis, agora podem ser significados de modos
distintos. O oficial fundira-se a seu objeto de trabalho. Perdera-se nele.
Acreditava não ser responsável por nada. Sem a câmera, resta o homem
a ser responsabilizado e julgado pelos próprios atos.
Na última cena do filme, Boix e alguns outros colegas, agora já trajando
vestimentas comuns, assumindo, portando, uma outra posição sujeito,
vão ao encontro do garoto Anselmo e recupera os últimos negativos. Seu
último gesto é tirar uma fotografia daquele grupo que vivenciou, resistiu
e sobreviveu aos horrores de um campo de concentração nazista:

Fotograma 5 – última fotografia tirada por Boix no filme
Fonte: elaborado pelo autor

Considerações finais
Procuramos neste trabalho compreender como o político se
inscreve em materialidades significantes diversas no filme O fotógrafo
de Mauthausen. O político é o conflito na linguagem porque o real é
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dividido de modo desigual. O político se dá de diversos modos no filme:
no contrabando de objetos banais, nas artimanhas para esconder provas
incriminadoras, na língua e no próprio corpo. Essas materialidades
inscrevem o sujeito prisioneiro em posições outras no campo de
concentração e dão visibilidade a modos de resistência a discursos
dominantes.
Na situação extrema de privações, fome, espancamento,
injustiça e morte o sujeito pode resistir. E, ao resistir, o sujeito pode
agitar o discurso e constituir outros sentidos e outras posições sujeito.
É o que as materialidades significantes mostram: a recusa em assumir
apenas a identidade de prisioneiros que lhes foi imposta.
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DA IMAGEM DO CORPO EM MOVIMENTO: O
ABC BAILÃO NO ESPAÇO URBANO
Cleyton Antonio da Costa
Atilio Catosso Salles
O ABC Bailão situa-se na Rua Marquês de Itu, próximo à Praça da
República, no centro da cidade de São Paulo, considerada uma região
gay paulistana devido às casas noturnas, bares, lojas voltadas ao público
gay e por servir como um ponto de encontro desse público dentro da
cidade.
A Praça da República constitui-se como um ponto de convergência de
encontros, pois em seu entorno encontram-se diversas casas noturnas
e boates destinadas ao público gay, como a Cantho, a Freedom Club, e a
Danger Dance Club. Uma delas é o ABC Bailão, nosso objeto de estudo.
Cerqueira (2011) descreve que
O ABC Bailão, situado na Rua Marquês de Itu, no centro de
São Paulo existe desde 1997 e surgiu com a expansão dos
bares e casas noturnas dirigidas ao público GLS na cidade.
Os donos da casa realizavam, na década de 90, bailes gays
em diversos locais de São Paulo, até fixaremse no Salão
Americam Graffitti e darem início ao baile “Amigos Bailam
Comigo”, que dá a sigla a nome da atual casa, ABC Bailão
(CERQUEIRA et al., 2011, p. 86).

Podemos compreender que o público gay teve uma expansão nas
opções de entretenimento noturno na década de 90 na cidade paulistana.
O sujeito gay pode estabelecer uma nova relação com a cidade, ao
perceber que a oferta de ambientes para seu lazer se diversificou.
Conforme Orlandi nos aponta
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A cidade tem assim seu corpo significativo. E tem
nele suas formas. O rap, a poesia urbana, a música, os
grafites, pichações, inscrições, outdoors, painéis, rodas
de conversas, vendedores de coisa-alguma, são formas do
discurso urbano. É a cidade produzindo sentidos (2004, p.
31).

O tecido urbano materializa-se por uma intensa trama social
em que as diferenças se encontram e se desencontram (r)existindo.
Compreendemos o espaço do ABC Bailão como uma forma do discurso
urbano, e o sujeito gay busca locais como esse para conhecer pessoas e
encontrar amigos. Notamos que diferentes significações são produzidas
para esse local, uma vez que é frequentado por munícipes e pessoas de
outros estados. O ABC Bailão é também significado por pessoas que não
frequentam o espaço, mas que, de alguma maneira, o significam.
Percebemos assim que o ABC Bailão estabelece-se em um local
que demarca a resistência e os conflitos gays e comporta um público
específico e fiel, o público gay considerado “maduro”.

BASES EPISTEMOLÓGICAS:
DISCURSO

A

ANÁLISE

DE

Na busca de refletir e analisar os discursos sobre as vivências
dos sujeitos gays “maduros” no espaço do ABC Bailão, é pertinente
compreendermos o campo teórico que dará sustentação a esse
estudo – a Análise de Discurso, onde buscamos nos ancorar para
assim compreendermos o funcionamento da linguagem na sociedade,
entendendo o discurso como o efeito de sentidos entre locutores.
Orlandi (1994) observa que se pensarmos o discurso como efeito de
sentidos entre locutores, temos de tomar a linguagem de uma maneira
muito singular. Nessa direção, compreendemos que o discurso está
propenso a falhas e não está fechado, mas aberto, tanto que não devemos
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nos ater somente à sua forma final, pois o discurso é sempre atravessado
pelas condições de produção, que apresentam os sujeitos e a situação.
Ainda nos dizeres de Orlandi (2013, p. 02),
O objeto da análise é inesgotável face à possibilidade da
compreensão dos processos discursivos possíveis. Com a
análise não se objetiva interpretar o objeto submetido a
ela, mas compreendê-lo em seu modo de significar. Assim,
a análise não é sobre um objeto propriamente mas sobre
o processo discursivo de que ele é parte. Como a análise
de discurso, como dissemos, não é uma ciência exata, é
uma ciência da interpretação, ela não estaciona em uma
interpretação, ela a interroga.

Nossa área teórica visa investigar o funcionamento da linguagem na
sociedade, que, por meio do discurso, materializa-se e permite abordar
questões acerca da política, ideologia e história. Compreendemos
também as formações discursivas que se engendram na produção de
sentidos pelos sujeitos diante das condições de produção.
O discurso atravessa a vida urbana e os sujeitos ocupam a cidade.
Nessa relação, marcas se espalham pelo espaço urbano. Assim, também,
entendemos que há certa organização que impera/racionaliza os traços
urbanos. Nesse ocupar a cidade pelos sujeitos, alguns são eximidos dessa
organicidade/racionalidade, diante do processo de individualização. A
esse respeito Orlandi (2008) observa que
A forma-sujeito-histórica do sujeito moderno é a forma
capitalista caracterizada como sujeito jurídico, com seus
deveres e direitos e sua livre circulação social. Em um
segundo movimento, há individualização dessa formasujeito-histórica pelo Estado, pelas instituições. [...] O
homem é um sujeito sócio-histórico e simbólico. É nesse
processo de individualização que os sujeitos são pegos em
cheio pelos modos como as instituições os individualizam
(2008, p. 297).
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O Estado e as instituições gerenciam, pois, a formação do imaginário
do indivíduo. Nesse contexto da sociedade capitalista, deve-se ser
produtivo, ser rentável, ser um sujeito que executa tarefas laborais
favorecendo a economia. Com esta imposição, ocorre a clivagem, ou
seja, aquele que não trabalha não produz, quebra essa organicidade dada
pelas determinações capitalistas. Assim, nos perguntamos como são
significados aqueles que estão fora dos “estereótipos” que a sociedade
impõe, que têm outras obrigações traçadas, quase que previamente
determinadas, e damos como exemplo a obrigatoriedade de tornar-se
pai/mãe constituindo família; ser alfabetizado, escolarizado ou pertencer
à academia (aí temos ressalvas, que alfabeto é esse?).
Nessa perspectiva, a relação sujeito e cidade permeia nosso estudo,
pois deparamo-nos com esses sujeitos se estabelecendo e significando no/
para o espaço urbano. Assim, o corpo dos sujeitos está intrinsecamente
relacionado ao corpo da cidade:
O corpo dos sujeitos está atado ao corpo da cidade e
estes são significados por essa ligação. E de tal modo se
articulam que o destino de um não se separa do destino do
outro, em suas inúmeras e variadas dimensões: material,
cultural, econômica, histórica etc. O corpo dos sujeitos e o
corpo da cidade formam um só. Nosso corpo, urbano, que
se textualiza como um corpo de cidade, ocupa um espaço e
é ocupado por ele (ORLANDI, 2011, p. 695).

Com essa relação corpo da cidade/corpo do sujeito engendra-se
um texto urbano, que é entrelaçado pelos corpos, valores, diferenças.
A cidade é repleta de unidades textuais que constituem um diverso
e múltiplo palco urbano. E, nesses textos, os sujeitos se inscrevem e
significam (n)os espaços. Nesse sentido, algo nos inquieta: como aquele
que não se enquadra nos padrões mais repetíveis na atualidade ocupa e
(se) significa (n)o espaço urbano? Para procurar responder essa questão,
analisamos o documentário intitulado “Documentário Gay – ABC Bailão
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em SP”, de dezesseis minutos, produzido pela PALEO TV, com direção e
roteiro de Marcelo Caetano, que tem cerca de onze mil visualizações na
plataforma YouTube.
Quanto ao gênero do cinema documentário, Orlandi (2012b, p. 59)
aponta que
O documentário é um acontecimento discursivo que
faz com que algo apareça como acontecimento. Ele
constrói o acontecimento de que fala. E o que fala é um
efeito de presentificação (atualidade) produzido [...] pelo
jogo do interdiscurso (memória discursiva) e a memória
institucional (a de arquivo) postas em contradição. E, por
este mesmo gesto, ele produz um passado.

Dessa forma, compreende-se o documentário como um
acontecimento discursivo, em que discursos são materializados a partir
das experiências de sujeitos. No caso específico do presente trabalho,
analisamos os gays que circulam pela cidade e encontram no “ABC
Bailão” um ponto de sociabilidade e convergência.
Para produzir nosso percurso analítico selecionamos algumas
imagens do documentário que possibilitam analisar a relação dos
sujeitos com a cidade e com o
espaço do “ABC Bailão”.

O DOCUMENTÁRIO: OS SUJEITOS E SEUS
SENTIDOS COM O BAILE
O documentário “ABC Bailão em SP”, disponível na plataforma do
Youtube, narra a relação de cinco sujeitos com o espaço denominado
ABC Bailão. Nele se constituem e circulam discursos sobre o baile,
oportunizando estabelecer um panorama repletos de sentidos.
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Para nos dedicarmos ao exercício analítico do documentário foi
preciso dispô-lo em recortes, constituídos pela captura das imagens.
Juntamente com a transcrição das falas dos sujeitos que narram suas
vivências, histórias, lembranças durante o documentário, procedemos
com gestos de descrição e interpretação. Assim, nosso corpus abrange
o verbal e o não verbal., mas é importante lembrar o que nos diz Souza
(2001, p. 70):
A não co-relação com o verbal [...] não descarta o fato
de que a imagem pode ser lida. Propriedades como a
representatividade, garantida pela referencialidade,
sustentam, por um lado, a possibilidade de leitura da
imagem e, por outro, reafirmam o seu status de linguagem.

Atentos a esse ponto de vista, vale ressaltar que a leitura de imagens
se pauta pela não linearidade, ao contrário do que acontece na leitura
de um texto verbal, marcado pela ordem de esquerda para a direita, de
cima para baixo, como uma sequência fixa, cristalizada.
Na análise do documentário optamos por selecionar as cenas que
trazem a relação do sujeito com o espaço. Assim, percebe-se no texto
que os sujeitos caminham pela cidade e ao realizarem seus percursos
é feita a narração de suas experiências. Não é realizada uma entrevista
em que o sujeito fica em frente à câmera respondendo a perguntas. Não
existe a escolha na posição da câmera em relação aos sujeitos partícipes,
expondo a relação de poder, pois esse sujeito pode caminhar pela cidade,
constituir-se como cidadão comum, buscando um espaço que o acolha e
onde se sinta acolhido.
Organizamos uma sequência de cenas, que foram capturadas do
documentário. O funcionamento do enquadramento da câmera traz em
si traços discursivos que analisaremos.
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A)

B)

C)

D)

E)

F)

As cenas A, B, C, D, E e F são desdobramentos das cenas no em que
ocorre o baile, que se encontra vazio. Perguntamo-nos em um primeiro
momento: que lugar é esse? Quem frequenta esse lugar? Quais sentidos
são produzidos pelo seu espaço?
O recorte A retrata uma cena que traz o globo parado, o que sugere
que o baile ainda não começou e ele, posteriormente, quando se
movimenta, produz o efeito de irradiar brilho – o que permite inferir
que a festa vai começar. Seria esse o mesmo brilho apresentado aos
frequentadores, que na grande maioria vivem na escuridão, fortalecida
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pelo medo, pelo preconceito? Seria então o local um lugar seguro para
satisfazerem suas vontades, viverem com liberdade, mesmo que por
breves momentos, por períodos de “curtição noturna”?
No recorte B, a cena mostra um senhor que está posicionado em
frente a um espelho, arrumando sua gravata. Indicia-se que devia ficar
apresentável. No recorte posterior, identificado como C, o mesmo senhor
caminha entre mesas localizadas ao fundo de uma pista de dança, com
pequenos abajures, o que indicia um lugar intimista, ocasionado pela
penumbra que paira no ambiente.
A sequência A, B e C possibilita que percebamos que o espaço está
sendo preparado para receber os sujeitos, e o local está prestes à abrir
as suas portas. Vemos, por outro lado, que no recorte D o foco muda e
percebemos a exposição da parte exterior, da fachada do lugar. As letras
“ABC” se destacam na placa que fica na cena em um ponto centralizado
na parte superior, sustentando o dizer “bailão” escrito na cor vermelha.
É possível que se produzam sentidos de que o interior do “ABC Bailão”
está preparado para a noite. Ao deslocar as imagens do seu interior para
o exterior (privado/público), o destaque da placa parece revelar que o
espaço acolhe, respeita os olhares, os corpos dos sujeitos, e a escuridão
visa provavelmente propiciar intimidade ao sujeito que adentrará o
espaço. O frequentador sairia do espaço público e adentraria o espaço
acolhedor e privado.]
No recorte que mostra a cena E, o mesmo homem que arrumava
a gravata no recorte anterior agora está em pé, na porta, recebendo/
acolhendo as pessoas. O que permite inferir que ele trabalha na boate.
Paralelo a ele, observa-se um cartaz com os dizeres “Bem-vindo /
Proibido fotos ou filmagens / Não tirar a camisa” – que sugere tanto
a cordialidade no recebimento dos sujeitos frequentadores quanto as
regras da casa. Desse modo, ao mesmo tempo em que o frequentador
é acolhido, algumas práticas lhe são impostas, indiciando uma relação
de poder.
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O registro (fotos/filmagens) do espaço e das pessoas é proibido, a
fim de evitar a exposição daqueles que o frequentam, o que possibilita
certa tranquilidade com relação aos dos frequentadores no interior da
boate Justifica-se isso pois entende-se que muitos não se assumem gays
publicamente.
Portanto, a boate não se coloca como um espaço de confronto, mas
como um espaço que possibilita a confraternização de pessoas que se
identificam e dividem de forma pacífica o mesmo lugar, na maioria das
vezes com propósitos parecidos.
No recorte F, a cena ressalta o enunciado “Bailão” e na parte de
trás observam-se mesas ocupadas com os abajures acesos em que a
penumbra impera. A imagem propõe um lugar reservado, íntimo, com
pessoas reunidas, o que mostra a ocupação do lugar pelo público que se
identifica com o espaço do Bailão do ABC.
Abaixo destacamos outra sequência discursiva de imagens:

G)

H)

I)

J)
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K)

L)

Saindo do âmbito noturno e privado do espaço do ABC Bailão, o
recorte G mostra uma cena do espaço público que traz em primeiro
plano um senhor de costas que caminha na calçada. Ocupar a rua é um
gesto político, e o cidadão, como indivíduo, indicia a liberdade de ir e
vir. A luz do dia traz a revelação, a visibilidade do sujeito nas ruas, onde
se pode ver e ser visto enquanto se caminha em direção ao local onde
pretende chegar.
A rua é um lugar de todos, sem distinção. Assim, no recorte H, a cena
mostra que o homem realiza uma escolha e adentra um estabelecimento.
A câmera captura suas costas e a fachada do lugar em que adentra Junto
a essa cena, narra-se: – “A primeira vez que fui ao cinema, que aconteceu
alguma coisa comigo, foi no Cine Piratininga”.
A tomada de decisão de ir ao cinema põe em evidência o poder de
escolha dos clientes, sujeitos distintos em suas especificidades. O Cine
Piratininga foi o maior cinema do Brasil, constituiu-se como um lugar de
sociabilidade e no famoso “escurinho do cinema” toques e afetos eram
materializados, como na fala supracitada. O sujeito do documentário,
que não é identificado, adentra o cinema, como se pode ver no recorte
I. Dirige-se à bilheteria e compra seu ingresso. Os anúncios na parede
rosa são de filmes pornô. Muitas salas de cinema se tornaram espaço de
exibição de filmes para adultos apenas no centro de São Paulo.
Já no recorte J, o mesmo sujeito adentra um espaço que separa
o público do privado por uma cortina púrpura, que é a barreira entre
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o íntimo e o público; ele sai de um lugar público para um espaço em
que se esconde por trás da cortina. O adentrar no interior do espaço
sugere um sentido político em que o sujeito, que deseja assistir ao filme
ali representado, provavelmente deseja reviver memórias associadas a
sua sexualidade. Ao relatar que o cinema foi espaço da descoberta de
sua sexualidade, como vemos em sua descrição: “Eu sentei lá, e senti
que de repente eu percebi que sentou alguém do meu lado, mas eu não
me toquei, eu não ‘tava’ ali para caçar, eu era novo”. O senhor justifica
sua postura com a pouca idade que possuía, evidenciada no enunciado:
“eu era novo”, mostrando que ainda não era “maduro” o suficiente
para entender o que ali ocorrera. Alegando ser novo, observando que
não estava ali para conhecer alguém, procurar alguém, observa-se o
uso que faz da palavra “caçar”, que se sobressai. Quem caça, pode-se
questionar. Quem é mais experiente? Nesse sentido, sua fala sugere
que os inexperientes, “ainda novos”, viram a caça nessas localidades?
O toque não esperado o faz assustar-se. A atitude de fugir materializa
que o que ocorrerá não condiz com sua vivência, até então. Assim, com
relação ao que é dito pelo sujeito lembramos a reflexão de Orlandi (2015,
p.41) sobre a formação discursiva:
O discurso se constitui em seu sentido porque aquilo que o
sujeito diz se inscreve em uma formação discursiva e não
outra, para ter um sentido e não outro [...] As formações
discursivas podem ser vistas como regionalizações do
interdiscurso, configurações especificas dos discursos
em suas relações. O interdiscurso disponibiliza dizeres,
determinado, pelo já dito (ORLANDI, 2015, p. 41).

Inscrita em uma formação discursiva a fala do sujeito remete à
descoberta do outro, nesse caso, um sujeito gay, cujo toque lhe provocou
estranhamento, pois se constituiu como algo novo e inesperado.
Na cena do recorte K, por sua vez, a câmera foca o rosto do sujeito
que sugere a. autoconsciência daquilo que ocorreu ao longo de sua
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história e que o trouxe novamente ao lugar onde está. Nesse momento,
a voz que narra apresenta os seguintes dizeres: “Não é que eu não
esperei, que aquilo me agrediu e não agrediu. Eu não ‘tava’ esperando,
eu me assustei, eu ‘tava’ distraído”. O narrador revela, por meio de sua
fala, a relaçãoque mantece com a situação através dos enunciados e
das denegações: “não esperei”, “não agrediu”, e das justificativas: “me
assustei”, “tava distraído”. Cada palavra materializa o pensamento do
sujeito sobre o ocorrido.
A narrativa continua trazendo a fala do senhor que se estende: – “Foi
bom que eu comecei a perceber que não era eu sozinho no mundo que
tinha interesse por homem. Não fui eu a aberração da humanidade e que
sim existia um núcleo, mas era um núcleo tão escondido que eu tinha que
procurar o que era”. Ao narrar, o sujeito se constitui, significa-se e traz
à tona lembranças muito peculiares de seus sentimentos no momento
passado que se revelam no depoimento dado. Cabe aqui lembrar Orlandi
(2017) quando obseva que “a narratividade é a maneira pela qual uma
memória se diz em processos identitários”.
Os dizeres acionaram sentidos ao sujeito, ou seja, o ato de narrar,
descrever, rememorar suas vivências, suas lutas, suas resistências,
indica o processo de significação para si que revela por meio de seu
relato. Seu testemunho sugere a forma como esse sujeito se viu no
passado e como passou a estabelecer sua relação com o mundo e com
sua sexualidade. Assim, é nesta relação sujeito/mundo que a linguagem
se realiza, sendo condição fundamental à materialidade do discurso.
Quando o senhor afirma: “Foi bom que eu comecei a perceber que
não era eu sozinho no mundo”, ele exterioriza a significação de si,
melhor percebida, como se conseguisse se localizar em uma sociedade
na qual se sentia diferente, e sugere que , em seu imaginário, pensava
não existirem muitos iguais a ele, compartilhando dos mesmos desejos,
da mesma opção sexual.. Ao utilizar o adjetivo “bom”,para caracterizar
sua sensação em relação ao fato, nota-se que este teve um sentido
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positivo para ele, pois percebeu a existência de um outro igual, o
que o eximiu de um processo solitário e torturante, de um limbo em
que se encontrava anteriormente, pois se pautava em uma construção
de si marcada pela negatividade por ser gay, ou pela desidentificação
com a sua sexualidade. Isso se deve ao contexto histórico em que vivia,
em que imperava a heteronormatividade, a qual ditava que o homem
deveria agir de forma correta, sendo um chefe de família, exemplo
para seus filhos e um ser quase inabalável e inviolável, moldando um
perfil fixo, cristalizado, e qualquer intervenção fora desse parâmetro
reproduzido gerava a frustação e abatimento, além da exclusão dos tidos
como “diferentes”. Nessa perspectiva devemos pensar no conceito de
memória discursiva que se encontra em funcionamento quando enuncia
a palavra “aberração”. Com Orlandi (2015, p. 29), compreendemos que a
memória discursiva pode ser definida como
O saber discursivo que torna possível todo dizer e que
retorna sob a forma do pré-construído, o já-dito que está
na base do dizível, sustentando as tomadas da palavra.
Interdiscurso disponibiliza dizeres que afetam o modo
como o sujeito significa em uma situação discursiva dada.

A palavra “aberração” apresenta resquícios de cunho religioso e
moral, levando o interlocutor/espectador a refletir e, dependendo da
sua posição-sujeito, muitos sentidos podem ser produzidos. Ao falar em
aberração, o enunciador direciona um sentido pejorativo e diminutivo,
apontando preconceito, horror em relação a algo com o qual não se
pode conviver. A repetição do enunciado transporta toda uma bagagem
enunciativa do peso moral cristão e tradicionalista, que esse sujeito
entrelaça em sua narrativa, com base na reprodução da sua memória.
Assim, o enunciado “aberração” pode também ser associado a alguma
formulação negativa que circulou em alguns momentos de sua vida.
O close nos olhos do senhor no recorte M evidencia emoções que
suas expressões faciais apresentam enquanto o sujeito narra suas
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experiências e é possível observar a maneira pela qual ele toma para si
a autoridade do discurso, como as “rédeas” da sua vida, no momento
em que afirma que não estava sozinho, não era mais apenas um em um
mundo tão grande. Talvez a experiência vivenciada no espaço íntimo do
cinema o tenha colocado diante do que era até então diferente e que foi
o divisor de águas na sua história.
Frente a esse contexto, marcado pela historicidade do momento,
o autoconhecer-se formula-se na busca de outros que compartilhem
consigo os mesmos interesses e os mesmos valores. Porém, esse
“núcleo, como o sujeito o define, deve ser descoberto, desvelado, pois
se encontra escondido, como se estivesse prestes a desabrochar. Ao
articular o adverbio de quantidade “tão” associando-o a “escondido” para
se referir a esse núcleo (de pessoas com as quais passa a se identificar),
produz-se, enquanto efeito, a norma preconceituosa que reprime aquilo
que a sociedade não aceita, não permite, pois há uma restrição moral/
religiosa sobre as práticas homossexuais . Há locais específicos para
elas, há separações entre locais para público gay e não gay, forma-se,
muitas vezes, “tribos onde os sujeitos com perspectivas, características
e desejos em comum se reúnem, apartando-se do meio social.
Outros recortes do documentário permitem problematizar a questão
do corpo, já colocada de forma sucinta em análise anterior.

M)

N)

No recorte M, parte dos pés de dois homens sentados em um
cinema é focalizadana cena. Não há muita luz, é um espaço intimista
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e de mistério. O homem do lado esquerdo, ao notar a presença de
outro homem ao seu lado, descruza as pernas. Este se aproxima. Talvez
sentidos de permissão de estar junto de outro são corporificados naquele
momento, em um espaço público banhado pela penumbra. Pode-se dizer
que ambos estão com sapatos de estilo social e calça, o que demonstra
certa formalidade nas vestimentas dos sujeitos envolvidos nas cenas.
A experiência do possível /impossível se concretiza. Não há falas,
cumprimentos, só aproximação dos corpos. Identificação entre sujeitos
por estarem em um mesmo lugar, com finalidades parecidas.
No recorte N, a cena evidencia o estar perto, o tocar, o estar juntos,
porém protegidos pela penumbra que envolve o local a todo o momento,
pois o cinema proporciona essa escuridão, possibilitando encontros.
Esse não ver e não ser visto permite o tocar, o que aponta para um
desejo que publicamente não pode ser exposto em muitas situações.
O primeiro plano evidencia os pés de dois homens, que caminharam
pela cidade na busca de alguém para compartilhar o prazer, nem que
seja por meio de um toque que permita sentir o outro. Caminharam
por caminhos diferentes, ou por caminhos iguais, têm um efêmero
encontro, um rápido flerte e depois desse encontro, partem seguindo
cada um seu caminho, recosturando o tecido urbano, em que cada um
segue a sua vida.
A relação dos corpos com o espaço do cinema articula o encontro, em
que as maõs percorrem o corpo do outro sem denunciar aos demais quais
desejos serão vivenciados, e o cinema, local em que são reproduzidos
filmes e obras de diversos gêneros, é palco de uma pequena história, que
pode ou não ser contada, que pode ou não ter um segundo capítulo, mas
que aos poucos constitui a grande história dos partícipes dessa trama.
O ato de enquadrar apenas os pés dos sujeitos, denotam a aproximação
dos sujeitos que mantêm o anonimato, mas estão ali, buscam viver a
sua sexualidade, devem se esconder, não se expor. O espaço cinema
possibilita condições para esse encontro. Ocorre a suspensão do medo
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por alguns instantes, certeza da segurança, certeza do bem querer do
outro, que ali é mais um que foi em busca de aventuras amorosas e as
encontrou.
Assim, de acordo com Orlandi, (2012a, p. 10) a cena nos possibilita
relembrar que
Não há corpo que não esteja investido de sentidos e
que não seja o corpo de um sujeito que se constitui por
processos de subjetivação nos quais as instituições e suas
práticas são fundamentais, assim como o modo pela qual,
ideologicamente, somos interpelados em sujeitos.

Dessa maneira, o corpo é subjetivado pelos preceitos e normas
irradiados pelas instituições denominadas por Althusser (2001, p.85)
como Aparelhos Ideológicos de Estado: o aparelho religioso – religiões
–, o aparelho político – governos e governantes –, o aparelho escolar,
a mídia, entre outros em que é possível perceber a organização social
representada em suas complexidades.
Aquele que quebra/rompe com esses ditames provoca o
estranhamento, vai contra diversas normas e condutas de tais instituições
que acreditam vigorar para todas as instâncias da sociedade, não
respeitando o desejo e escolhas do outro. Assim, levam alguns sujeitos a
aceitar que devem se ocultar, estar esquivos a qualquer situação que os
denuncie; e ocultar-se é uma das dinâmicas executadas pelos gays, pois
na atualidade encontram-se desprotegidos e algumas vezes são alvo de
violências de todas as ordens, de abandono à própria sorte.
Os recortes Q e R estão em relação com os recortes O e P, mostrando
que em alguns momentos na boate a luz incide sobre os rostos e corpos
dos sujeitos que frequentam o local. A proximidade dos corpos na pista
de dança sugere descontração e interação entre os dançarinos.
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O)

P)

Deslizamento do escuro do cinema para a penumbra permeada
pelas luzes do baile. O recorte O dá um close nos pés de dois homens,
demonstra movimento, dança, os corpos se encontram de forma livre,
sem controle, sem cerceamentos ou repressões, os indivíduos apenas
dançam e interagem na pista, o espaço é tomado por eles. Não há uma
penumbra banhada no peso de ser descoberto e sim a penumbra repleta
de luzes coloridas que permitem outro espaço, outra dinâmica. Antes,
corpos se moviam com gestos sutis e silenciosos, agora não, os corpos
percorrem o cenário de dança com a liberdade e o movimento que tanto
almejavam. Ocorre a celebração de ser com o outro sem a interferência
da repressão ou intimidação. Ali eles podem apenas... ser.
A dança acontece, os corpos juntos bailam pelo espaço do ABC,
embalados por um bolero que conduzia o encontro e os movimentos
sincronizados. Os corpos nesse lugar produzem outros sentidos.
Orlandi aponta que “enquanto corpo simbólico, corpo de um sujeito, ele
é produzido em um processo que é um processo de significação, cuja
materilidade específica é o discurso” (2012a, p. 85). Então, podemos
compreender que no ABC Bailão outros discursos funcionam, outros
sentidos são postos em evidência, uma vez que produzem uma ruptura
daquilo que é imposto pelas instituições de ideologia dominante, que
acreditam poder ditar como tudo deve ser.
Ali imperam outros dizeres, outros gestos, outras formas de viver a
sexualidade, onde a luz colorida materializa a plena alegria de ser quem
se é sem interferências ou pudores. Ao ter a possibilidade do encontro,
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do dançar juntos sem os olhos opressores condenando o movimento no
baile, ocorre a quebra daquilo que antes era tido dentro do cinema. O
silêncio, a tensão, o medo. Esses elementos não são convidados para o
baile. Esses elementos ficam do lado de fora, mesmo sem constarem nos
avisos das placas na entrada.

O)

P)

As cenas acima trazem a quebra do silêncio, do medo, da agonia,
permitindo a celebração da vida e do encontro na pista de dança. O
espaço do “ABC Bailão” proporciona a produção de sentidos que outrora
não são permitidos, que na sociedade são vistos com maus olhos, olhos
de preconceito. Os corpos se encontram para bailar à vida.
O espaço do “ABC Bailão” proporciona que todas as tensões que
pairam na vida desses sujeitos tenham certa trégua, é sabido onde se
está. Todos são cientes do público do local e o procuram com finalidades
parecidas. O local promove o riso, a troca de olhares, de ser o que se é
sem restrições ou advertências.
Antes, os corpos se tocavam em uma atitude marginal, agora não,
a música embala os movimentos. Rompe-se com a não possibilidade de
viver a sexualidade para celebrar a vida.
O recorte Q mostra em cena parte do ambiente do “ABC Bailão”, que
está refletido no espelho que reveste a parede da casa. Compreendemos
que o reflexo produzido, que é a dança repleta de alegria pelo encontro
dos corpos, possa refletir lá fora, local em que a opressão, a intolerância
e o preconceito permanecem. O que é vivenciado dentro do “ABC Bailão
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é apenas um pequeno pedaço, mas que a luta pelo respeito e por direitos
possa oportunizar a permanência dessa alegria, da dança, do júbilo.
Esse pedaço retratado não é tomado de primeiro plano, de forma direta;
ao fotografar o espelho, preserva-se a identidade do público, retratando
apenas o momento em que ocorre a dança, em que o baile acontece.
No nosso último recorte, identificado como R, é percebida a
concretização da liberdade ao corpo de estar junto com quem deseja/
ama sem restrição ou opressões, ou seja, uma sociedade mais humana
e acolhedora para todos, sem distinção. Os corpos se tocam em
movimentos comuns, aproximações normais entre os homens. Os
parceiros se posicionam de maneira decidida, dançando e aproveitando
os momentos que tão firmemente galgaram pela cidade.
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DA “EUDAIMONIA” ÀS REDES SOCIAIS:
HISTORICIDADE E SENTIDOS EM TORNO DA
FELICIDADE
Débora MASSMANN
Klenia Meireles Cantanhede LAGO
Felicidade? 76
Disse o mais tolo: “Felicidade não existe”
O intelectual: “Não no sentido lato”
O empresário: “Desde que haja lucro”
O operário: “Sem emprego, nem pensar!”
O cientista: “Ainda será descoberta”
O místico: “Está escrito nas estrelas”
O político: “Poder”
A igreja: “Sem tristeza? Impossível.... (Amém)”
O poeta riu de todos,
E por alguns minutos...
Foi feliz!
(O Teatro Mágico)

Considerações iniciais
O impacto das novas tecnologias digitais fez emergir (re)significações
importantes tanto nas relações interpessoais quanto nas práticas
discursivas de seus usuários. Diferentes autores concordam com o
fato de que o advento de uma nova era comunicacional se dá a partir
do momento em que houve o boom tecnológico ainda em meados
76
Música da banda “O Teatro Mágico” no disco A Sociedade do Espetáculo. In
< http://oteatromagico.mus.br/site/> Acesso em 05 dez. 2017.
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do século XX. De fato, a comunicação mediada por computadores
inaugura não apenas uma importante e inédita linguagem, mas
proporciona uma extensão de várias habilidades humanas, seguindo o
conceito introduzido por McLuhan (1974), que considera os meios de
comunicação - assim como qualquer outra tecnologia – “extensões do
corpo humano”. Além de permitir ver coisas (e pessoas) que os olhos
não podem ver naturalmente, a efervescência da tecnologia nos séculos
XX e XXI permite ainda que o sujeito se relacione com o que (e quem)
desejar. Trata-se, portanto, da inauguração de novos espaços e tempos:
“é a aldeia global de McLuhan concretizada muito além do que ele havia
previsto. Uma aldeia repleta de vias duplas de comunicação, onde todos
podem construir, dizer, escrever, falar e serem ouvidos, vistos, lidos”77
(RECUERO, 2009, s/p).
Nessa “epidemia de partilhamento exagerado” (Keen, 2012, p.33),
instaura-se um novo padrão de contato entre os sujeitos e, porque não
dizer, de relações entre as pessoas, onde cada um pode compartilhar um
momento sem dividir o mesmo espaço físico e o mesmo tempo de seu
interlocutor. Um verdadeiro rompimento do continuum espaço-tempo
de Einstein. Muda-se toda a ordem social sem se saber, entretanto, se
de forma positiva ou negativa. Diante desse universo eletronicamente
conectado, surge a inevitável e inadiável pergunta: tal ubiquidade tem,
de fato, resultado em alguma melhoria à condição humana ou trazido ao
sujeito mais felicidade?
Para um observador apressado, as mídias sociais respondem que sim.
Esse admirável espaço novo traz consigo um viés inédito para o sujeito
de linguagem: permitir que todos sejam, ao mesmo tempo, autores,
leitores, produtores de diferentes artefatos simbólicos. Artefatos
simbólicos esses, via de regra, agradáveis e felizes. E nesses espaços
paralelos construídos pela tecnologia dentre os diferentes sentidos que
atravessam nossa sociedade, a “felicidade” apresenta-se como o item
77

In http://www.raquelrecuero.com/revolucao.htm. Acesso em 14 out. 2019.
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mais divulgado, postado, curtido, compartilhado e clicado nas redes
sociais.
Nas palavras de Keen (2012, p. 31), “a mídia social é o romance
confessional que estamos todos não apenas escrevendo, mas
coletivamente publicando para que todos os outros leiam”. Bem além de
um mero lugar acessório de enunciação, as mídias sociais tornaram-se
verdadeiro palco, no qual, sem a necessidade de intermediário algum,
pode o sujeito projetar toda a sua felicidade com o melhor sorriso (muitas
vezes editado por aplicativos), em seu melhor ângulo, em um cenário
paradisíaco e postá-la, em segundos, via YouTube, Facebook, Instagram
ou Snapchat, com legendas que, a partir do uso da palavra “felicidade”,
em caixa alta, textualizam um estado de espírito deste sujeito “moderno”.
Tal projeção de felicidade seria por fim corroborada através de inúmeros
cliques de semi-conhecidos, que possivelmente sequer reconheceriam
o real autor da postagem em um eventual encontro pessoal. Este modo
de ser, de estar e de se mostrar no espaço digital remete-nos às novas
formas de significação do sujeito na contemporaneidade (Dias, 2011)
que são viabilizadas pelos equipamentos tecnológicos sobretudo àqueles
referentes às mídias digitais.
É para este espaço digital que direcionamos nosso olhar de analistas
a fim de investigar como este sujeito se significa e como a “felicidade”
é significada por ele neste espaço “público”, que para muitos, dá
visibilidade à promoção pessoal e social. Tem-se assim que o sujeito
contemporâneo, afetado pelas novas tecnologias e pelas mídias digitais,
parece estar fragmentado em dois espaços de significação, conforme
destacam Massmann e Barros (2013, p. 92), “o espaço físico concretomaterial e o espaço digital”. Com a efervescência da tecnologia e das
novas mídias no Séc. XX e XXI, parece-nos impossível resistir ao processo
de constituição do sujeito neste entremeio: espaço urbano e espaço
digital. Para as autoras citadas acima, o advento de novos aparatos
tecnológicos trouxe consigo um fenômeno de (re)significação do sujeito
que nem sempre consegue resistir à tecnologia sendo cada vez mais é
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absorvido por ela, inscrevendo neste espaço digital para não ser excluído
das novas formas de relação social e pessoal que daí emergem:
o sujeito passa a se constituir nesta extensão do espaço
urbano no digital e vice-versa: haveria aí o surgimento de um
“Homo Connectus”, como um novo estágio da humanidade,
seguindo a ordem evolutiva do “Homo de Neanderthal”
e do “Homo Sapiens”? Em tempos em que se assiste ao
advento da sociedade de informação, tempos em que se
vive a era das tecnologias de informação, não fazer parte
desta rede digital do e-urbano pode significar estar fora das
novas relações sócio-tecnológicas das quais a sociedade se
constitui e se nutre atualmente. Nesse sentido, a resposta a
este questionamento pode ser considerada afirmativa: sim
vivemos a era do “Homo Connectus”! (Massmann e Barros,
2013, p.92)

Tomando a expressão “Homo Connectus”, descrita pelas autoras,
somos levados a compreender que o sujeito é interpelado pela tecnologia
e levado, quase que coercitivamente, a se inserir neste novo espaço de
significação para viver em sociedade78. Não há como resistir. É preciso
(re)existir neste entre-dois. Em outras palavras, o sujeito da atualidade
transita entre o espaço urbano e o espaço digital. É neste trânsito que ele
se (re)significa, que ele se (re)inventa e (re)existe. Nas redes sociais, por
exemplo, o sujeito pode dizer de si e se constituir (criar um perfil) para
além daquilo que realmente é. Neste espaço de dizer, que é o digital, ele
se inscreve conforme o seu ideal79 e de acordo com a aparente demanda
78
Massmann e Barros (2013, p. 92) alertam para o fato de que hoje muitos serviços essenciais do cidadão estão disponíveis no ambiente digital: “sujeito que vive em
função do poder magnético dos Smartphones (Androids, iPhones, BlackBerries, etc.)
e similares. De fato, estamos cada vez mais conectados às ferramentas digitais que se
fazem presentes em nosso cotidiano. Em muitos casos, o sujeito simplesmente não tem
escolha haja vista, por exemplo, os inúmeros serviços de primeira necessidade, tais
como, serviços bancários, e-gov, entre outros, que se utilizam das ferramentas digitais
para “facilitar” a vida do cidadão”.
79
Aquilo que ele idealiza ser.
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da sociedade, a saber, um sujeito conectado e, sobretudo, um sujeito
feliz. Nas palavras de Souza (2001, p. 10) “somos, conforme a linguagem
que utilizamos, para dizer uns aos outros quem somos”. No entanto, nas
mídias sociais, possivelmente extrapolam-se os limites da linguagem a
fim de gritar-se ser não quem se é, mas quem se deseja ser a partir de
processos de (re)invenção de si, (re)existência e (re)significação). Como
bem assinala Larrosa (2000, p. 22), “talvez [nós] os homens não sejamos
outra coisa que um modo particular de contarmos o que somos”. Nessas
vitrines, do espaço digital, em que exibimos o que não somos, muitas
vezes, deixamos transparecer muito mais de nós mesmos do que quando
olhamos no espelho.
De fato, nossa situação diante do espelho sempre é meio
falsa: como não dispomos de um enfoque de nós mesmos
de fora, também nesse caso nos compenetramos de um
outro possível e indefinido, com cuja ajuda tentamos
encontrar uma posição axiológica em relação a nós
mesmos; tentamos aqui vivificar e enformar a nós mesmos
a partir do outro; daí a expressão original e antinatural de
nosso rosto que vemos nos espelho [e] que não temos na
vida. (BAKHTIN, 2003, p. 30).

Nesse sentido, somos levados a pensar que as representações de
felicidade que são expostas em redes sociais dizem muito a respeito do
modo como gostaríamos de ser vistos em sociedade: (re)significação)?
Ou (re)invenção de si? E mais, essas representações de felicidade dizem
também do modo como a sociedade, aqui representada no botão de
“curtir/reagir”, compreende que aquilo que está ali enunciado, produziu
ou não em si, o sentido de felicidade pretendido por quem enuncia.
Para compreendermos os paradigmas que sustentam e transformam
qualquer palavra – em nosso caso, a “felicidade” -, é fundamental que
a historicizemos, acompanhando seu percurso no imaginário e nas
práticas linguístico-sociais de cada tempo. Dito de outra forma, neste
estudo, interessa-nos a historicidade dos sentidos que são produzidos
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em torno da palavra “felicidade” em diferentes enunciações. Para
desenvolvermos essa reflexão, fundamentamo-nos nos pressupostos
teóricos e analíticos da Semântica Histórica da Enunciação (Guimarães,
2002) que permitirá compreender o processo de significação em torno
da “felicidade”, especificamente, em sua utilização nas mídias sociais.
Inscrito nessa perspectiva teórica e partindo do pressuposto da opacidade
da linguagem, devemos considerar que a relação da linguagem com o
real é eminentemente histórica (Guimarães, 2002). Nesse sentido, a
perspectiva teórica na qual nos filiamos surge como o domínio mais
adequado para se realizar um estudo sobre como a designação de
“felicidade” e sobre o modo como ela vem sendo construída, significada
e publicada nas mídias sociais: redes infinitas de exibicionismo
exacerbado que alimenta o Narciso latente em cada um de nós.

Sentidos historicizados
A necessidade humana de se relacionar e se manifestar é um fenômeno
bem mais antigo do que se possa imaginar. Estudos arqueológicos
afirmam que as imagens rupestres não representariam meros registros.
Segundo Sousa (2013), elas também funcionariam “como uma rede de
diálogos e manifestações daquilo que outros autores ‘postavam’ nas
paredes rochosas através da arte rupestre”. Mark Sapwell, ao analisar
cerca de 2.500 imagens rupestres em rochedos do nordeste russo e
do norte da Suécia, observou a existência de imagens semelhantes
produzidas em épocas diferentes. De acordo com suas análises, a
reprodução de uma imagem seria um tipo de apreciação positiva do
desenho original – os rudimentos das ferramentas “curtir/reagir” ou
“compartilhar” encontradas no Facebook, por exemplo. Havia ainda
desenhos com elementos acrescentados ou complementares, que nos
remeteriam a nossos atuais “comentários” (Sousa, 2013). Nesse sentido,
observa-se que os avanços da tecnologia parecem (re)significar, através
das redes sociais, funcionamentos de linguagem que historicamente são
constitutivos da vida em sociedade.
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De fato, ao refletir sobre o(s) sentido(s) de rede social, somos
levados a compreender, conforme destaca Gabriel (2010, p. 196), que
elas representam “uma estrutura social de forma que as pessoas são
interligadas através de interesses em comum, grau de parentesco,
relacionamento, transações financeiras, crenças e outros tipos de
relacionamentos”. Ou seja, o pré-requisito “on line” inexiste para o
estabelecimento de tais redes. Nessa perspectiva, as redes sociais
podem ser compreendidas como estruturas sociais tão antigas quanto a
humanidade. E se hoje conseguimos transcender as reuniões com colegas
de trabalho, as conversas em torno da fogueira, as confraternizações
de fim de ano, os grupos de leitura e estudo, o futebol com os amigos
ou reuniões familiares nas férias, muito disso se deve à evolução da
tecnologia e da internet que tem trazido ao sujeito uma facilidade
cada vez maior em encontrar, aproximar e manter seus contatos.
Hodiernamente, entretanto, não basta ao sujeito moderno conectado
simplesmente interagir em suas redes sociais. É necessário parecer
feliz, é preciso (re)existir, (re)inventar-se.
Observa-se que há, pelo menos em aparência, o funcionamento de
uma espécie de coerção nas redes sociais. Esse aspecto coercitivo leva a
confrontar (comparar) a própria felicidade com a felicidade dos outros.
Parece haver uma necessidade de ser feliz. E sentir-se obrigado a fingir
que está feliz (o tempo todo) pode ser algo penoso e sacrificante. Ainda
assim, o que se percebe é que a representação de felicidade se tornou
um fenômeno coletivo que tem se espalhado pelas redes sociais de
forma incisiva e impositiva.
Aparentemente, tudo que nós, como indivíduos, queremos
fazer na rede é partilhar com nossos milhares de amigos
on-line nossa reputação, nossos itinerários de viagem,
planos de guerra, credenciais profissionais, nossas
doenças, confissões, fotografias da última refeição, hábitos
sexuais, claro, até nosso paradeiro exato. A sociedade em
rede se tornou uma bacanal transparente, uma orgia de
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superpartilhamento (...) digital interminável” (Keen, 2012,
p.33).

Se para alguns estudiosos as redes sociais podem ser consideradas
como movimentos pré-históricos (Sousa, 2013), não podemos dizer o
mesmo das manifestações explícitas de felicidade. O ideal de felicidade
só passou a se sedimentar a partir de 1950 e 1960, em meio à euforia
do pós-Guerra. Somente a partir de então as pessoas passaram a sorrir
em fotografias. Até então, a grande maioria das pessoas achava que
sorrir estaria associado a algo ridículo. O pós-guerra passa a associar
a felicidade ao progresso científico e à evolução da humanidade. É a
partir deste período que começamos a observar rostos sorridentes em
fotografias e a apologia ao “american way of living”, onde consumir era
a ordem do dia. O sentido de felicidade passa a se alinhar à realização
material da sociedade de consumo80 em conformidade com a ideologia
capitalista que é (re)significada numa relação de antonímia com o
socialismo soviético. Nessa perspectiva, a efervescência do consumo
associa-se à felicidade do sujeito que passa a ser medida pelo que cada
um consome. De acordo com Kehl (2016)81 , o poder de consumir tornase assim o termômetro das relações sociais e da própria felicidade
ostentada 82, sobretudo, nas redes sociais:
80
O conceito de sociedade de consumo é tomado a partir dos autores Jean
Baudrillard e Guy Débord.
81
In http://www.carosamigos.com.br/index.php/grandes-entrevistas/6082-entrevista-maria-rita-kehl. Acesso em 16 out.2019.
82
Em nosso ponto de vista, a felicidade publicada nas redes sociais é, de fato,
um estado manipulado do sujeito contemporâneo, haja vista os altos índices de depressão da sociedade moderna. De acordo com os números da Organização Mundial de Saúde (OMS), divulgados durante a primeira Cúpula Global de Saúde Mental, realizada em Atenas, na Grécia, atualmente, mais de 450 milhões de pessoas são
afetadas diretamente pela depressão, a maioria delas nos países em desenvolvimento.
Conforme estimativas da agência, em 2030, a depressão será sozinha a maior causa de
perdas (para a população) entre todos os problemas de saúde. Diante disso, a questão
se coloca para nós é a seguinte: como justificar o aumento da depressão e, consequentemente, o consumo de antidepressivos se nas redes sociais somos bombardeados por
postagem em que a felicidade é a palavra que mais circula? De fato, parece haver aí um
descompasso, um litígio constitutivo do sujeito que se significa, se fragmenta entre o
espaço real e o espaço digital.
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as pessoas medem o que elas são pelo que elas podem
consumir, medem o sentido da sua vida pelo que elas
podem consumir. Estão convencidas de que o valor delas e
das outras se define pelo que elas podem consumir. Por isso
sociedade de consumo, pela crença, não necessariamente
pelos atos.

Com efeito, ao abrirmos o Facebook – ou qualquer rede social –,
deparamo-nos com um mundo de felicidade. As pessoas tornam-se as
melhores editoras da própria vida, sempre destacando um lado positivo,
vangloriando-se de suas conquistas materiais, profissionais, pessoais ou
ainda criando ilusões sobre uma vida que parece perfeita.
a realidade é que a noção de felicidade continuou a ser
socialmente ressignificada, delineando claramente um
caminho que foi da alma para o corpo e que nesse ponto
se movimenta do coletivo para o individual. Já não é
mais a vida eterna que se busca, mas também não é uma
coletividade mais justa. O projeto de felicidade social por
meio de mudanças baseadas em lutas políticas parece
ter esmorecido frente à força que o indivíduo tomou a
partir do fim do século passado e que se agiganta com o
estabelecimento inequívoco da sociedade de consumo.
Aqui nos deparamos com a privatização da felicidade.
(FOGAÇA; PEREZ, 2014, p. 223).

Na sociedade de consumo e de espetáculo, à moda digital, os sujeitos
passam a viver a quimera de que todas as suas necessidades podem ser
satisfeitas, sem perceber, entretanto, que é essa mesma sociedade que
cria grande parte dessas necessidades. De acordo com Débord (1997,
p.22), nessa sociedade do espetáculo (e do consumo),
as imagens que se desligaram de cada aspecto da vida
fundem-se num curso comum, onde a unidade desta vida
já não pode ser restabelecida. A realidade considerada
parcialmente desdobra-se na sua própria unidade geral
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enquanto pseudomundo à parte, objeto de exclusiva
contemplação. A especialização das imagens do mundo
encontra-se realizada no mundo da imagem autonomizada,
onde o mentiroso mentiu a si próprio. O espetáculo em
geral, como inversão concreta da vida, é o movimento
autônomo do não-vivo.

Com a ostentação da felicidade atrelada ao consumo, uma nova
ordem social se impõe: só é possível viver sendo feliz, mesmo que isso
seja apenas em aparência, no espetáculo das mídias digitais. E consumir,
nessas condições de produção da sociedade da informação, seria um
meio imediato para atingir tal estado. A felicidade, como qualquer outra
mercadoria, poderia então ser comprada, ainda que como uma ilusória
compensação para a crescente falta de sentido da vida de cada um. Nessa
perspectiva, mostrar-se feliz nas redes sociais pode ser compreendido
como uma forma de divulgação (promoção) de si mesmo em que o
produto a ser “consumido”, isto é, curtido, seguido, comentado, etc. é o
próprio sujeito. A cobrança pela obrigação de ser feliz gera sofrimento
e medo e “a obsessão da sociedade dos consumidores é amenizar esses
medos, diminuir o pavor das incertezas e, mais profunda, a felicidade é
o núcleo central dessa jornada com a manipulação de identidades, mas
com pouco sacrifício e o mínimo de esforço diário” (Silva, 2011, p. 34).
E nessa Era de pouco sacrifício e mínimo de esforço, passa-se a
medicalizar sofrimentos, enquanto livros de qualidade literária duvidosa
e que beiram o charlatanismo viram celebrados “best-sellers”. Assim,
em meio a esse frívolo e superficial processo social de monetização de
valores e sentidos, o outrora summun bonun aristotélico vai se tornando
apenas mais um bem de consumo, dentre tantos outros que abarrotam
as prateleiras. E é essa mercadoria que hoje se “vende” em redes
sociais: a felicidade que não se tem. A felicidade que transformamos
em objeto, em mercadoria. E que expomos em nossas redes como
troféus: representados em viagens caras, pratos “gourmets”, sorrisos
“clareados”, drinques exóticos e acompanhantes efêmeros ou, em
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alguns casos, até mesmo “pagos” - Sim! Também existe um serviço
de “acompanhantes” para fotos em redes sociais! Em redes sociais
não apenas é possível transparecer uma vida feliz, como também um
relacionamento amoroso feliz e invejável.

Do dispositivo de análise
Considerando que o corpus resulta “de uma construção do próprio
analista” (Orlandi, 2002, p. 63), sua seleção e sua organização
constituem, de certa forma, a primeira etapa da análise. Nessa
perspectiva, a etapa subsequente do trabalho com o corpus diz respeito
ao recorte83 dos enunciados que constituirão as unidades de análise. De
nossa parte, tomaremos um conjunto de enunciados em que aparece
a palavra “felicidade”. Esses enunciados foram produzidos e coletados
no espaço digital, mais precisamente, na rede social Facebook e serão
analisados conforme o dispositivo teórico-analítico da Semântica
Histórica da Enunciação descrita como “uma semântica que considera
que a análise do sentido da linguagem deve localizar-se no estudo da
enunciação, do acontecimento do dizer” (Guimarães, 2002a, p. 7).
Assim, ao compreender a enunciação como um acontecimento que se
produz pelo funcionamento da língua, Guimarães (2002a) inscreve-se
em uma perspectiva teórica que considera a significação e sua relação
com “o que acontece”84 como sendo construídas linguisticamente. Para
o autor, o sentido das palavras é produzido enunciativamente no e pelo
acontecimento da enunciação (Guimarães, 2002a).
Para investigar e representar o sentido das palavras, Guimarães
(2007) propõe o conceito de Domínio Semântico de Determinação
83
A noção de recorte é tomada aqui como “uma unidade discursiva. Por unidade discursiva, entendemos fragmentos correlacionados de linguagem-e-situação.
Assim um recorte é um fragmento da situação discursiva” Orlandi (1984, p. 14).
84
De acordo com Guimarães, (2007, p. 77), a expressão “aquilo que acontece”
pode ser definida como a relação que a significação lingüística estabelece “ao “se reportar a”, ao “se relacionar a”, ao “diz de” alguma coisa”.
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(DSD). O DSD pode ser definido como um mecanismo de descrição e
de interpretação que mostra como o “funcionamento das palavras na
enunciação constitui sentidos (...)” (Guimarães, 2007, p. 96). No conceito
de DSD, a determinação semântica ocupa uma posição de destaque. Ela
é descrita como uma relação enunciativa fundamental no processo de
produção de sentidos das expressões linguísticas (Guimarães 2007).
É nas e pelas relações de determinação semântica, constituídas no
acontecimento enunciativo, que as palavras significam. Os sentidos se
constroem e se constituem, portanto, pelas relações de determinação
entre as palavras que resultam do modo como estas se relacionam,
umas com as outras, não só ao longo do(s) enunciado(s), mas também ao
longo de um mesmo texto e entre textos diferentes.
Nesta pesquisa, o estudo do(s) funcionamento(s) e do(s)
deslizamento(s) de sentido(s) da palavra “felicidade” ampara-se,
necessariamente, no conceito de DSD85. Dito de outra forma, dizer qual
é (ou quais são) o(s) sentido(s) da palavra “felicidade” implica poder
estabelecer o seu DSD . Para isso, tomou-se o enunciado como unidade
de análise e, dentro do enunciado, as relações de determinação que as
palavras estabelecem umas com as outras no funcionamento do texto.

85
No processo de análise, o DSD é descrito, representado e identificado por sinais muito específicos que constituem o próprio DSD.
Tem-se assim a seguinte representação: 1) os sinais ┬ ou ┴ ou├ ou ├,
indicam “determina” (em qualquer direção); 2) o traço ─ indica uma
relação de “sinonímia”; 3) o traço maior ___________, dividindo o
DSD, significa “antonímia”; 4) além disso, o DSD normalmente apresenta-se emoldurado, isto é, ele é descrito no interior de uma moldura.
Através destes sinais, o DSD apresenta e representa uma análise da
palavra e os processos de significação que se produzem em torno de e a
partir dela.
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Das análises: a felicidade na rede (de sentidos)
Conforme destacou-se anteriormente, o espaço digital constituiu
nosso lugar de observação e de investigação de modo que o material
analisado foi selecionado em postagens sugeridas pelo Facebook a partir
da ferramenta de busca do aplicativo. Ao digitarmos o termo #felicidade,
em 29 de novembro de 2016, observamos inicialmente um resultado
que continha apenas “páginas”, “locais” e “grupos”, conforme se pode
observar na figura 1.

No entanto, o objetivo do presente estudo não estava relacionado a
“páginas” associadas ao termo, mas a enunciados postados por sujeito
ou grupos. Enunciados esses em que a palavra “felicidade” estivesse
presente e que nos permitissem analisar o funcionamento de sentidos
dessa palavra nas enunciações produzidas no espaço digital. Deste
modo, clicamos na opção: “Encontrar mais resultados para #felicidade”
e, a partir daí, iniciamos a seleção dos recortes que se apresentam a
seguir. Nessa busca, ao todo, foram contabilizadas 115 postagens que
continham o termo “felicidade”. Passaremos agora à apreciação de
algumas postagens selecionadas já apresentando manobras analíticas
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a fim de investigar o processo de produção de sentidos em torno de
“felicidade” no Facebook.
a) A felicidade como bem de consumo
Apesar da tentativa inicial de evitar páginas não individuais, muitos
dos posts apresentados eram referentes a propagandas (num total de
47). Em todos os recortes selecionados, a felicidade vem associada à
satisfação de algum desejo de consumo, como podemos observar nas
figuras 2 e 3
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Neste anúncio representado na Figura 3, felicidade e Disney
aparecem como sinônimos. E se ainda restam dúvidas, em rodas
filosóficas, sobre o caminho que pode levar o homem à tão sonhada
felicidade, aqui não há mais: é o caminho para Disney!
As enunciações inscritas nestes recortes apontam para a ideologia
do consumismo que produz e reescreve a noção (distorcida) de que
a felicidade pode ser alcançada a partir da aquisição e posse de bens
materiais. Nesse universo em que tudo é transformado em mercadoria,
as necessidades passam a ser representadas sob a forma de produtos.
E, sem que percebamos, vamos consumindo acreditando que isso possa
satisfazer o desejo de ser/estar feliz.
b) A felicidade como a satisfação instantânea de prazeres
imediatos
Avançando em nossa busca, observamos que em muitas postagens
o sentido de “felicidade” está relacionado a prazeres instantâneos, tais
como “final de semana”, “festa”, “alegria, “bebida”, “comida”, descanso,
“férias”, “sol”, “viagem”, “descanso”, “relax”. Tais ocorrências apontam
para a confusão bem comum da vida moderna que não diferencia
felicidade de prazer e de bem-

(Figura 5 – Fonte: <https://
www.Facebook.com/hashtag/
felicidade?fref=ts>. Acesso: 29
nov.2016).

(Figura 6 – Fonte: <https://
www.Facebook.com/hashtag/
felicidade?fref=ts>. Acesso: 29 nov.2016)
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(Figura 7 – Fonte: <https://
www.Facebook.com/hashtag/
felicidade?fref=ts>. Acesso: 29
nov.2016).

(Figura 8 – Fonte: <https://
www.Facebook.com/hashtag/
felicidade?fref=ts>. Acesso: 29 nov.2016).

c) Família: a base de uma vida feliz
A pesquisa realizada a partir da entrada #felicidade revelou ainda
que um grande número de ocorrências está associado a expressões
não hedonistas que representam sentidos mais estáveis, perenes e
comumente relacionados a uma noção de completude e plenitude.
Crescemos ouvindo repetidamente frases do tipo: “a família é a base de
tudo”, “a família é a base da sociedade” e, de fato, os sentidos de família
e felicidade parecem se atravessar, se misturar frequentemente ao longo
da vida da maioria dos sujeitos. No Facebook, isso não é diferente, como
podemos observar nas figuras abaixo:
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(Figura 9 – Fonte: <https://
www.Facebook.com/hashtag/
felicidade?fref=ts>. Acesso: 29 nov.2016).

(Figura 10 – Fonte: <https://
www.Facebook.com/hashtag/
felicidade?fref=ts>. Acesso: 29 nov.2016).

(Figura 11 – Fonte: <https://
www.Facebook.com/hashtag/
felicidade?fref=ts>. Acesso: 29 nov.2016).

(Figura 12 – Fonte: <https://
www.Facebook.com/hashtag/
felicidade?fref=ts>. Acesso: 29 nov.2016).

d) A felicidade sob forma de frase prontas
A busca pelo sentido de “felicidade” nos permitiu verificar ainda
que muitas postagens repetiam frases “prontas”, como, por exemplo,
“felicidade não se expõe, se vive” (figuras 13, 14 e 15) e “felicidade é a
combinação de sorte e escolhas bem-feitas” (figuras 16, 17 e 18).
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Figura 13 – Fonte: <https://
www.Facebook.com/hashtag/
felicidade?fref=ts>. Acesso: 29 nov.2016.

Figura 14 – Fonte: <https://
www.Facebook.com/hashtag/
felicidade?fref=ts>. Acesso: 29 nov.2016.

Figura 15 – Fonte: <https://
www.Facebook.com/hashtag/
felicidade?fref=ts>. Acesso: 29 nov.2016.

Figura 16 – Fonte: <https://
www.Facebook.com/hashtag/
felicidade?fref=ts>. Acesso: 29 nov.2016.
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Figura 17 – Fonte: <https://
www.Facebook.com/hashtag/
felicidade?fref=ts>. Acesso: 29 nov.2016.

Figura 18 – Fonte: <https://
www.Facebook.com/hashtag/
felicidade?fref=ts>. Acesso: 29 nov.2016.

No enunciado “felicidade não se expõe, se vive” (figuras 13, 14 e 15),
observou-se um funcionamento contraditório à medida que no próprio
enunciado se afirma que a felicidade não é sinônimo de exposição, mas
sim de vida. Ora, a rede social é uma ferramenta de auto exposição.
Além disso, as imagens que foram postadas pelos usuários da rede social
apontam justamente para outra direção de sentido, a saber, aquele que
enuncia, naquele momento, parece não estar vivendo, mas expondo um
momento de sua vida.
Já no caso do enunciado “felicidade é a combinação de sorte e
escolhas bem-feitas” (figuras 16, 17 e 18), observa-se que, ao considerar,
inicialmente, a “sorte” como constitutiva da felicidade, debita-se
àquela a porção de felicidade que independe do sujeito. Entretanto,
ao complementar com “escolhas bem-feitas”, compreende-se que não
basta ter sorte, é necessário que cada sujeito faça a sua parte (e de forma
correta!). Esses sujeitos, ao se apoderarem tão veementemente de uma
expressão da qual não sejam possivelmente os enunciadores-autores,
e com momentos, supostamente felizes de sua vida, passam a quem a
lê a impressão de que eles estão no caminho certo para alcançarem a
felicidade, ou seja, que fizeram as “escolhas bem-feitas”.
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Do domínio semântico da determinação
Tomando como base os sentidos que foram postos em funcionamento
nas enunciações das postagens que compõem o corpus deste estudo,
apresentamos abaixo o Domínio Semântico da Determinação (DSD) que
foi organizado levando em consideração cada grupo de recortes expostos
acima.

A partir da representação proposta neste Domínio Semântico da
Determinação (DSD1), podemos observar a rede de sentidos que se
produziu em torno da palavra “felicidade” nos recortes (postagens)
selecionados para essa reflexão. Descritivamente, do lado esquerdo do
DSD, temos que “caminho da felicidade” determina “4x4” e “Disney”
que estão em relação de sinonímia com a “felicidade”; já do lado direito
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do DSD, verifica-se que “final de semana”, “festa”, “alegria”, “bebida”,
“comida”, “descanso”, “férias”, “sol”, “viagem”, “descanso” e “relax”
estão em relação de sinonímia com “lazer (satisfação de prazeres
imediato)” e todo esse conjunto de significações determina o sentido
de “felicidade”. Além disso, “felicidade” é determinada por “família”,
“casa (lar)”, “sorte”, “escolhas positivas” e “viver”, sendo que este último
está em relação de antonímia com “exposição”. As análises realizadas
mostraram ainda que, se de um lado, na parte superior do DSD,
“sociedade de consumo” determina o sentido de “felicidade” e de toda
a rede de significação que se forma em torno dessa palavra, por outro
lado, na parte inferior do DSD, temos que “felicidade” está, em tese,
em uma relação de antonímia com “dinheiro”. Ou seja, aparentemente,
os sentidos de “felicidade” enunciados apontam para o fato de que,
aparentemente, a felicidade, para alguns, ainda resiste à demanda
capitalista. Neste caso, observamos que há aqui um litigio de sentidos,
isto é, uma contradição instalada na própria rede de significações, no
núcleo do DSD. Isso porque se por um lado, o senso comum reproduz
incansavelmente que o dinheiro não compra felicidade, ou seja, ele não é
determinante para se ser/estar feliz, por outro lado, a trama de sentidos
que se formou a partir das postagens analisadas indica que o dinheiro
é o combustível necessário para que se possa expor a tão desejada
“felicidade”, haja vista o grande número de postagens que remetem ao
consumo: aquisição de automóvel (4x4), viagens (Disney), lazer (final de
semana, festa, bebida, comida, férias, etc.).
Esse processo de produção de sentidos para a “felicidade”
representado no DSD nos conduz a refletir sobre o funcionamento
político da linguagem que estabelece a contradição, o conflito, no centro
do dizer, conforme destaca Guimarães (2002). De fato, analisando o
modo como político se materializa na linguagem, compreendemos
que os sentidos produzidos em torno da palavra “felicidade”, nos
acontecimentos enunciativos analisados, instauram a divisão de uma
memória de dizer: de um lado, verifica-se a memória do discurso
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capitalista, da sociedade de consumo que impõe aos sujeitos que a
felicidade não pode ser comprada, mas que o consumo de determinados
produtos pode produzir o efeito de sentido de “felicidade”. Observa-se
aí que a felicidade funciona como argumento pessoal e social para se
atender às demandas de uma sociedade espetacularizada; por outro
lado, os sentidos de “felicidade” inscrevem-se em uma memória de dizer
que se alinha a questões não necessariamente consumistas, a saber,
“família”, “lar”, “sorte”, “escolhas” e “vida”. Aqui, compreende-se que
“felicidade” funciona numa rede de sentidos relativos ao “ser” deste
sujeito, aos seus afetos.
Considerando a reflexão apresentada neste estudo, que tomou o
espaço digital como uma extensão do espaço urbano e, consequentemente,
como extensão da própria significação do sujeito, observamos que
o sentido de “felicidade” parece ter deslizado semanticamente de
“condição do sujeito” para “obrigação do sujeito” que se inscreve e se (re)
significa neste espaço digital. Neste entre-dois, urbano e digital, o sujeito
necessariamente se (re)inventa e (re)existe (não resistindo à ideologia
capitalista que inscreve a felicidade como mais um bem de consumo).
Nessa perspectiva, somos levados a concordar com Maria Rita Kehl
quando ela destaca que “vivemos em uma ditadura da felicidade”86. De
fato, nos emaranhados das redes sociais parece que existe uma “ditadura
da felicidade”.
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VOZES DO SOCIAL EM UM FÓRUM GAMER:
UMA ABORDAGEM DA ANÁLISE TEXTUAL
DOS DISCURSOS
Sueli Cristina Marquesi
Andrea Pisan Soares Aguias

Introdução
Na riqueza das vozes que se fazem presentes em nossa sociedade
hoje, a enunciação, na diversidade das mídias, constitui um grande
desafio e, por isso, campo fértil de pesquisa para os estudiosos do texto/
discurso em suas diferentes abordagens. Assim, buscar, em conceitos
teóricos, respaldo para a reflexão e para a definição de procedimentos
analíticos que possam contribuir para o melhor entendimento do
incomparável fenômeno da linguagem na comunicação, que envolve seus
participantes, em diferentes tempos e lugares, com seus incontáveis
propósitos, reafirma a importância de ocuparmos um espaço em que
textos/discursos de diferentes gêneros sejam objeto de nossa atenção
teórico-analítica.
É sob esse enfoque que desenvolvemos o presente capítulo. Para
tanto, selecionamos um objeto relevante das mídias atuais – os
fóruns on-line que reúnem jogadores de games digitais, seja pelo fato
desses ambientes simplesmente reunirem “jogadores” em situações
interativas sociais, cuja relevância se justifica, seja pelo fato de poderem
se constituir como ferramenta no cenário das metodologias ativas em
situações educacionais. A fim de tratarmos desse objeto, adotamos
a perspectiva teórica que tem orientado nossas investigações – a
Linguística Textual em sua abordagem da Análise Textual dos Discursos
(ADAM, 2011; 2019), seja pelo fato de ela considerar a intrínseca relação
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entre diferentes níveis ou planos da análise do discurso e do texto, seja
pelo fato de cada nível ou plano oferecer elementos que respaldam a
definição de categorias de análise que orientam o trabalho investigativo.
Investigar o que ocorre no mundo on-line em relação ao uso
da linguagem pode nos ajudar a compreender como as pessoas se
relacionam, como se comportam, como constroem representações de si
mesmas e do outro. Ao fazer uso de certos recursos verbais e visuais, o
indivíduo revela determinado posicionamento em relação ao que é dito
e a quem o enunciado é dirigido. Esse posicionamento não se resume
a um ato linguístico isolado; trata-se de uma prática situada sociohistoricamente.
Considerando a esfera on-line de comunicação, entendemos que a
interação é potencializada, pois não somos mais um sujeito único em
interação com o outro, somos sujeitos em rede, fazemos parte de uma
comunidade global. Nesse contexto, afirmamos nossa existência, pois,
como asseveram Barton e Lee (2015, p. 114), ao escrevermos um post ou
ao comentarmos um post de outra pessoa, ao inserirmos uma imagem
ou ao criarmos um perfil “estamos construindo uma autobiografia,
uma narrativa de quem somos e de que tipo de pessoa queremos que os
outros vejam em nós”.
Dessa forma, por meio da linguagem, em suas diversas modalidades,
em qualquer contexto, interagimos com o outro e nos constituímos
como sujeitos em um contexto socio-histórico. A linguagem é tão
crucial na vida humana que é só em razão dela que o sujeito pode ser
concebido como tal. As ações linguísticas, como não são individuais e
independentes, constituem-se no agir conjunto com o outro.
Assim, considerados esses pressupostos, estabelecemos, pois, como
objetivos deste capítulo: i) analisar mensagens postadas por jogadores de
games digitais em uma comunidade gamer on-line; ii) discutir suas vozes,
no que diz respeito a como referem a si mesmos e ao outro; iii) verificar
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como são representados discursivamente nessa dinâmica comunicativa;
iv) relacionar as vozes a elementos visuais utilizados nas mensagens.
Para tanto, selecionamos, entre os planos de análise contemplados
nos fundamentos teóricos da Análise Textual dos Discursos, aqueles
referentes ao que Adam (2011) nomeia como níveis 6 e 7, respectivamente,
Semântica (Representação Discursiva) e Enunciação (Responsabilidade
enunciativa) e Coesão polifônica, como veremos na sequência de nossa
exposição teórica.
Orientando-nos por esses procedimentos teórico-analíticos,
organizamos o capítulo em três seções, além desta introdução e das
considerações finais: na primeira, tratamos dos fundamentos teóricos
da ATD, enfocando seu escopo, marcado por seu lugar na Linguística
Textual, por sua relação com os estudos enunciativos e pelos níveis
ou planos de análise que contempla, em específico, o nível da análise
aqui realizada. Na segunda, abordamos o contexto da enunciação que
escolhemos, discutindo a interface entre ambiente tecnológico e jogos.
Na terceira, realizamos a análise, refletimos sobre as “vozes” e a elas
relacionamos elementos visuais utilizados nas mensagens analisadas.

Fundamentação teórica
Análise Textual dos Discursos: lugar na Linguística Textual, relação
com os estudos enunciativos e níveis ou planos de análise
O escopo do quadro teórico da Análise Textual dos Discursos (ATD),
vertente da Linguística Textual desenvolvida por Jean-Michel Adam
(2011), nos remete, inicialmente, ao entendimento de suas relações com
a Análise do Discurso e com os estudos enunciativos de Benveniste, tal
como consideramos, com base nas concepções do autor, em trabalhos
anteriormente desenvolvidos (MARQUESI, 2017; 2011).
Nesse sentido, para situar os princípios teóricos da ATD e justificar
nosso ponto de vista teórico como fundamento para o tratamento das
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“vozes do social” na enunciação tratada neste capítulo, remetemo-nos
a um dos postulados que consideramos fundamental na concepção de
Adam (2011): o que leva em conta, na vertente da ATD, ao mesmo tempo,
uma separação e uma complementariedade das tarefas e dos objetos da
Linguística Textual e da Análise do Discurso, com base em que o autor
define a Linguística Textual como um subdomínio do campo mais vasto
da análise das práticas discursivas, evidenciando a articulação entre
uma “linguística textual desvencilhada da gramática de textos e uma
análise de discurso emancipada da análise de discurso francesa (ADF)”
(p. 43, conforme já citado por Marquesi, 2017).
A Linguística Textual assim considerada, possibilita-nos assumir a
ATD, tal como Adam, como um procedimento da Linguística Textual,
que analisa a produção co(n)textual de sentidos em textos concretos,
e o texto como objeto empírico complexo, a requerer uma teoria desse
objeto e de suas relações com o domínio mais vasto do discurso em geral.
Ressaltamos, dessa forma, o pressuposto do autor de que todo texto
constrói de forma mais ou menos explícita seu contexto de enunciação
e, dessa perspectiva, o fato de que o contexto não é um dado situacional
exterior aos sujeitos, mas, sim, uma realidade ao mesmo tempo histórica
e cognitiva, isto porque, na base da compreensão do contexto estão os
conhecimentos enciclopédicos dos sujeitos, os seus pré-construídos
culturais e os lugares comuns argumentativos, também conforme por
nós discutido no estudo anterior de 2017.
De acordo com essa posição por ele defendida, o contexto entra na
construção do sentido de enunciados breves ou complexos, de um ponto
de vista linguístico. Essa operação de contextualização consiste em
imaginar uma situação de enunciação que torne possível o enunciado,
considerados o co-texto verbal e/ou o contexto situacional de interação,
o que evidencia que “não temos acesso ao contexto como dado
extralinguístico objetivo, mas somente a (re)construções pelos sujeitos
falantes e/ou por analistas” (ADAM, 2011, p. 52), também conforme
MARQUESI, 2017, p. 280.
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É possível, então, ainda destacar que, no interior da análise de
discursos, tal como propõe Adam, a Linguística Textual tem funções
específicas, como teorizar e descrever os encadeamentos de enunciados
elementares constitutivos do texto, bem como detalhar as relações de
interdependência que fazem de um texto uma rede de determinações.
Com base nessas concepções, o autor define, para os estudos subsidiados
pelos princípios da ATD, níveis ou planos de análise, que são por ele
representados no que nomeia como esquema 4, apresentado na Figura
1, a seguir.

Fonte: ADAM (2011, p. 61).
Finalizando esta primeira parte da seção teórica e em conclusão a ela,
remetemo-nos ao trabalho de Marquesi (2011), em que a autora ressalta
a importância do modelo de análise de Adam, por ele, ao mesmo tempo
em que possibilita estabelecer interfaces com os estudos enunciativos de
Benveniste (1966), permite assumir uma concepção multidisciplinar da
Linguística Textual do século XXI - um subdomínio da área das práticas
discursivas.
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Níveis ou planos de análise textual selecionados para a análise
De maneira a realizar análise que apresentamos neste capítulo,
adotamos dois níveis de análise – N6 e N7 – propostos por Adam,
como disposto na Figura 1, por entender que eles possibilitam o exame
abrangente e aprofundado das relações que se estabelecem entre
elementos textuais, elementos imagéticos, responsabilidade enunciativa
e efeitos de sentido, os quais, a nosso ver, não podem ser considerados
isoladamente.
Na abordagem do nível de análise que trata da Semântica
(representação discursiva) – N6, a ênfase recai sobre a representação
discursiva, que diz respeito a como determinados elementos textuais
expressam o ponto de vista do enunciador. De acordo com o linguista,
ainda que as proposições enunciadas sejam elementos que constroem
representações discursivas, aquele que interpreta é, de fato, que o faz,
com base nos enunciados. Para tal construção, o interpretante leva
em consideração seus objetivos, intenções, situação comunicativa,
representações do enunciador e pressupostos culturais, entre outros
elementos.
Já na abordagem do nível de análise que trata da Enunciação
(responsabilidade enunciativa) e coesão polifônica – N7, Adam dá
destaque à importância do conceito de ponto de vista, uma vez que a
análise de elementos linguísticos por ele orientada, possibilita pôr em
foco as pistas que expressam o ponto de vista de um sujeito enunciador,
bem como seus objetivos, intenções e representações.
Dessa perspectiva, compreender o conceito de ponto de vista
permite-nos entender os posicionamentos dos participantes de um
ato comunicativo, manifestados por meio da linguagem. A expressão
desses posicionamentos sofre variadas influências, como da situação
comunicativa, mais formal ou menos formal, da estrutura composicional
do texto e da modalidade da língua (RODRIGUES, 2017). Tais influências
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são concretizadas nos textos por meio de marcas linguísticas, como
aquelas que resultam da escolha lexical do produtor do texto, do
emprego de determinados modalizadores e organizadores textuais.
Esses elementos geram certos efeitos de sentido e influenciam na
constituição do ponto de vista.
Esses pontos de vista guardam relações entre si e concorrem para
a construção da subjetividade e de julgamentos de valor, ainda que
disfarçados. Dessa forma, os PDV têm um papel pragmático muito
relevante na constituição textual e discursiva, assim como na construção
das interpretações, na medida em que nenhum deles se limita a
meramente apresentar uma visão, um acontecimento ou uma análise,
uma vez que, como postula Rabatel (2016, p. 168), “perceber é sempre já
fazer perceber e, portanto, dirigir as interpretações conforme a origem
perceptiva”.
Por meio de variados mecanismos, como escolha lexical e
referenciação, por exemplo, o enunciador expressa seu PDV, sua opinião
em relação a determinado objeto. Nesse sentido, entendemos que a
forma como os textos são construídos, as palavras que os compõem, o
modo como se dá a atribuição de referentes, o grau de comprometimento
do enunciador, entre outros aspectos, não ocorrem de forma aleatória,
eles visam a conduzir o leitor a determinadas interpretações e não a
outras.
Assim, todo enunciado traz um ponto de vista, mesmo implícito,
que orienta a visada do discurso, e sua identificação contribui para
compreendermos o processo pelo qual as representações discursivas de
determinado conteúdo referencial se fazem presentes nos textos.
É importante destacar, como lembra Oliveira (2012), que fora do
campo dos estudos linguísticos, o conceito de representação, relacionase a aspectos sociais, psicológicos e cognitivos. Na sociologia, por
exemplo, Durkheim propõe o termo representações coletivas, as quais

195

Vozes do Social
dizem respeito àquilo que o sujeito pensa sobre si mesmo e sobre os
outros, trata-se de um conhecimento construído socialmente que guia
as ações sociais.
O pensamento de Durkheim sobre representações coletivas serviu
de fundamento para Moscovici desenvolver a teoria das representações
sociais, que, basicamente, refere-se ao conhecimento de senso comum, ao
mesmo tempo individual e coletivo, às crenças e às opiniões que formamos
sobre um objeto social, tendo em vista a interpretação da realidade.
Moscovici (2010) observa que quando encontramos pessoas ou coisas e nos
familiarizamos com elas, as representações se fazem presentes e passam a
guiar as percepções que construímos delas.
Ao incorporar no discurso as representações sociais construídas, o
indivíduo retrabalha as formas sociais e culturais apreendidas, o que pode
levá-lo a novas representações ou reforçar representações já existentes. De
qualquer forma, a expressão dessas representações no discurso revela a
subjetividade, os pontos de vista acerca de determinado objeto ou, mais
especificamente, do objeto de discurso, cuja construção se dá em decorrência
dos objetivos dos participantes do ato comunicativo e das representações
sociais que trazem consigo (CHARAUDEAU; MAINGUENEAU, 2008).
No campo da ATD, a proposição enunciada tem um valor descritivo,
referencial, e assim, da perspectiva semântica, constrói um objeto de
discurso que recebe determinada predicação, ou seja, toda proposição
traz uma representação discursiva que solicita daquele que interpreta
uma ação de reconstruir tal representação, que não está desvinculada
de uma intenção comunicativa do enunciador.
No campo dos estudos do descritivo, Marquesi (2014) defende a
ideia de que ao conferir atributos ou qualificar um ser, o enunciador já
sinaliza qual é seu objetivo e indica a orientação argumentativa do texto.
A seleção desses elementos linguísticos revela um olhar particular
sobre o objeto tematizado (idem, 2017) e envolvem o ponto de vista do
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enunciador. Essa abordagem proposta pela autora, coloca em relevo a
importância que determinados elementos linguísticos, como adjetivos e
advérbios, por exemplo, adquirem na produção de sentido.
Com base no exposto, podemos considerar que toda proposição
traz um ponto de vista, mais ou menos explícito, assim como concorre
para que sejam construídas representações discursivas, tanto do
enunciador, quanto do coenunciador e do contexto, o que influencia nos
efeitos de sentido produzidos (e percebidos) pelos participantes do ato
comunicativo.
O ambiente tecnológico e os jogos digitais
A fim de compreendermos a dinâmica da construção das
representações discursivas por sujeitos jogadores de games digitais,
acreditamos ser importante apresentar alguns aspectos do ambiente
tecnológico que envolve as interações comunicativas em fóruns on-line.
Em primeiro lugar, destacamos que, ao longo dos séculos, os laços
entre as pessoas foram construídos com base na distância física entre
elas, o que acabava por restringir não apenas a formação de vínculos, mas
também sua manutenção. Essencialmente, os grupos eram formados
por pessoas que estavam geograficamente próximas.
Em meados do século XIX, com as transformações sociais,
econômicas e tecnológicas, os indivíduos passaram a se locomover
com mais frequência e por distâncias maiores. Isso influenciou a forma
como eram estabelecidas as relações sociais. Se antes estavam restritas
a determinado espaço físico, agora ultrapassavam as fronteiras as
fronteiras geográficas, o que permitiu o estabelecimento de um maior
número de laços e entre grupos mais diversificados.
A partir da década de 1990 do século XX, com a recente expansão
tecnológica e comunicacional, com a popularização de redes wi-fi e
dispositivos móveis, como smartphones, o estabelecimento de laços
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passou a não depender de um local físico, ou seja, onde quer que o
indivíduo esteja, é possível se relacionar com alguém, próximo ou
distante. Assim, pertencer a um grupo ou comunidade tornou-se um
processo dinâmico e rápido, que envolve muito mais pessoas.
Nesse ambiente tecnológico, a linguagem, especialmente a
comunicação escrita, que demanda, obviamente, também a leitura,
tem ocupado um lugar central, uma vez que passou a mediar práticas
sociais diversificadas que ocorrem em ambientes on-line, como postar
comentário sobre uma notícia, marcar um encontro com um amigo,
frequentar um curso a distância ou fazer uma reclamação sobre um
serviço prestado. Essas práticas ocorrem em domínios diversos,
lugares sociais pelos quais os indivíduos transitam e nos quais agem
de forma diferente porque têm a percepção de que cada contexto exige
comportamentos linguísticos condizentes com o propósito comunicativo,
com o gênero textual em uso e com a comunidade discursiva à qual se
dirigem.
Para Cabral e Lima (2016), as interações eminentemente escritas
que ocorrem em ambientes virtuais, como é o caso das redes sociais,
vêm suplantando as conversações face a face, o que significa dizer que
as pessoas tomaram posse da palavra escrita para interagir nos mais
variados contextos, formais e informais. Assim, vivemos hoje em um
mundo mediado por textos.
A denominada comunicação mediada por computador (CMC) tem
resultado em novos usos da linguagem e, consequentemente, em novas
maneiras de interagir, as quais são renovadas e ajustadas, conforme se
dá a atualização ou o surgimento de ambientes virtuais de comunicação.
Nos dias atuais, as mudanças ocorrem rapidamente, dessa forma, o que
é considerado novo hoje, não mais será daqui a dois anos, ou até menos,
assim, “não podemos mais falar em avanços tecnológicos como novos
em si mesmos” (BARTON; LEE, 2015, p. 21).
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Nessa direção, os jogos digitais têm se tornado espaços sociais
interativos em que os indivíduos criam laços movidos por um interesse
em comum: os jogos. Muitos jogos atraem um número significativo de
pessoas, como é o caso de League of Legends87 , cuja final do campeonato
de 2018 teve aproximadamente 100 milhões de espectadores em todo
o mundo, foi transmitida em 19 idiomas e por mais de 30 canais de
televisão, entre eles, o SporTV, canal especializado em esportes88.
O crescente interesse em determinado jogo pode levar ao aumento
do número de novos adeptos e, consequentemente, à ampliação da
comunidade de jogadores, que acabam por criar grupos específicos
para discussão de diversos aspectos relacionados aos games digitais,
por exemplo, dicas para avançar em determinado jogo, como obter
insígnias89 e regras a serem observadas.
No âmbito deste estudo, consideramos o espaço virtual denominado
Steam90, uma plataforma digital desenvolvida pela Valve Corporation,
lançada em 2002, que comercializa licenças de jogos eletrônicos,
programas e filmes para computador. Além de ter acesso a uma ampla
oferta de jogos que podem ser comprados, o usuário pode criar um perfil
e participar de discussões em fóruns específicos, como é o caso dos
fóruns New to Steam (Novo no Steam), com 85.207 tópicos de discussão,
e Help and Tips (Ajuda e Dicas), com 508.396 tópicos, assim como do

87 League of Legends (LoL) é um jogo digital do gênero Multiplayer Online Battle
Arena (MOBA), em que times duelam em uma arena delimitada no intuito de destruir
a base adversária. Lançado em 2009, LoL é um dos games mais jogados e mais populares na atualidade (SOARES et. al, 2018, p. 823).
88
League of Legends Championship Series. Disponível em: <https://www.lolesports.com/en_US/articles/2018-events-numbers>. Acesso em: 9 jan. 2019.
89
Uma insígnia é um tipo e premiação conquistada ao se superar um obstáculo,
por exemplo, e pode conferir ao jogador mais poder, possibilitar-lhe adquirir itens
extras no jogo e adicionar novos amigos à sua lista de amigos. Disponível em: <https://
steamcommunity.com/>. Acesso em: 30 mar. 2019.
90
Disponível em: <https://store.steampowered.com>. Acesso em: 15 jan. 2020.
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Fórum em Português, com 63.241 tópicos91, do qual extraímos alguns
excertos para análise, apresentada adiante.
Mello e Mastrocolla (2016) pontuam que, independentemente da
plataforma, os jogos digitais são objetos culturais em cuja constituição
estão presentes estética, narrativa, regras, recompensas, interatividade,
interface, entre outros aspectos intimamente relacionados com a cultura
da qual provêm, a cultura gamer.
Um vez que a cultura, em sentido amplo, refere-se aos modos de
vida dos integrantes de uma dada sociedade, ou de grupos dessa
sociedade, como se vestem, como se comportam, suas crenças, ideias
e valores, assim como objetos, símbolos e tecnologia que representam
esses conteúdos (GUIDDENS, 2012), entendemos, em sentido estrito,
que o universo dos jogos digitais constitui um cultura específica cujos
membros se comportam e interagem uns com os outros de forma
peculiar, adotam artefatos e símbolos, vocábulos e expressões, que os
representam e os identificam como membros dessa cultura.
Fórum gamer: análise das vozes sociais
Tendo em vista os objetivos elencados inicialmente neste capítulo,
quais sejam, i) analisar mensagens postadas por jogadores de games
digitais em uma comunidade gamer on-line; ii) discutir suas vozes, no
que diz respeito a como se referem a si mesmos e ao outro; iii) verificar
como são representados discursivamente nessa dinâmica comunicativa;
iv) relacionar a análise das vozes a elementos visuais utilizados nas
mensagens, apresentamos, a seguir, a título de exemplificação, a análise
de mensagens postadas em um fórum constituído por jogadores de
games digitais.
Os excertos apresentados a seguir compõem parte de um conjunto
de 38 mensagens postadas entre 6 e 7 de dezembro de 2017 no fórum em
91
A quantidade de tópicos de cada comunidade foi observada no dia 26 de
janeiro de 2020, no site da Steam. Disponível em: <https://steamcommunity.com/>.
Acesso em: 26 jan. 2020.
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português da Steam, no tópico “Fui roubado na Steam”. A mensagem
inicial é de H92., que expõe um problema ocorrido com ele e pede ajuda
aos demais participantes do fórum para buscar uma solução. H. conta
que foi enganado por alguém, sem explicitar quem. Por meio da seleção
lexical de H. e dos demais participantes do fórum, é possível construir
a imagem não só da pessoa que o enganou, mas também dele mesmo,
como expomos a seguir.
Do ponto de vista de H., aquele que o enganou é “um tipo qualquer”,
“o cara”, como explicitado nos segmentos “um tipo qualquer mandou
convite na steam aceitei”, “O cara mandou este site”, “o tipo tinha me
mandado milhares de coins93 do site”, “Logo bloqueio o tipo” e “Dei f5
no site e reparei que continuei com os milhares de coins e a karambit94
do tipo”. Trata-se de alguém sem nome ou pseudônimo, sem nenhum
elemento que o particularize entre a comunidade gamer. Mais adiante,
ao designá-lo como “gajo”, em “Bem, pensei para mim, o gajo queria me
roubar mas acho que quem acabou por roubar fui eu”, H. reforça essa
ideia, mas adiciona-lhe um sentido pejorativo que confere ao enganador
o atributo de velhaco, aquele que propositadamente ludibria alguém,
trapaceia com esperteza, ou seja, ao enganar visa a atingir um objetivo
pré-definido, no caso, obter uma vantagem financeira de H.
Mesmo sem conhecer “o tipo”, H. aceitou seu convite de amizade.
Logo depois, o enganador pediu a H. que recuperasse sua karambit em

92
Ainda que os gamers utilizem frequentemente pseudônimos, optamos por
manter apenas suas iniciais, a fim de preservar as identidades.
93
Coins são prêmios na forma de moedas virtuais que o jogador ganha ao
completar determinadas tarefas ou superar certos desafios. Com essas moedas, é possível adquirir itens no contexto do jogo, como no caso de FIFA 17, em que é possível
comprar jogadores com coins.
94
Karambit é uma faca com lâmina curva, de corte preciso, e cabo em cujos
orifícios pode-se encaixar os dedos. Seu design lembra a garra de um tigre. Surgiu no
século XI, na Indonésia, como instrumento útil
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um site, pois ele não poderia fazê-lo, uma vez que estava banido95. Ao que
parece, ao convidar H., o enganador tinha outra intenção além de fazer
amizade. H. acessou o site e, com as coins que o “tipo” havia deixado
para ele, fez uma aposta, achando que estava tirando vantagem do outro
(“o gajo queria me roubar mas acho que quem acabou por roubar fui
eu”). Já tendo bloqueado e removido o “tipo” de sua lista de amigos, H.
fez outra aposta e ganhou, trocou as coins obtidas por skins96 . Contudo,
para receber as skins deveria fazer um depósito. H. dá a entender que foi
na conversa astuciosa do “tipo” sabendo que havia algo errado. Assim,
“sempre fingindo” acreditar na história do outro e “muito desconfiado”,
acabou por tomar a ação de depositar 50 dólares no site indicado para
receber as skins. Depois disso, não houve mais nenhum contato por
parte do site com H., que perdeu dinheiro e itens de jogo.
Na sequência, H. destaca, em caixa alta, o fato de que não queria algo
que não era seu, as skins que ganhou na aposta: “MAS QUERO DEIXAR
CLARO QUE NÃO QUERIA NADA DO QUE NÃO ERA MEU”. No contexto
digital, escrever palavras com letras maiúsculas é o mesmo que gritar.
No caso de H., sua manifestação tem o efeito de chamar a atenção do
interlocutor para algo que acredita ser importante: sua honestidade
como jogador e participante da comunidade gamer. Essa forma de
expressão nos leva a entender que H. não agiu de má-fé, como fez o “tipo”.
O verbo “querer”, empregado no pretérito imperfeito, revela-nos que, no
momento que acessou o site, H. não pretendia tomar posse de itens que
não eram seus, mas, ao que parece, os acontecimentos o levaram a isso,
95
O banimento de um jogador de uma comunidade gamer ou de um site pode
ocorrer em decorrência de trapaça em jogos ou do uso de linguagem ofensiva, por
exemplo.
96
O termo skin, em inglês, significa pele. No contexto de alguns jogos digitais,
skin é um item virtual que está relacionado à estética de um objeto, como armas de
fogo, luvas e facas. No jogo CS:GO, por exemplo, as karambits do tipo Case Hardened
têm muitas variações de visual. Uma dessas variações é a skin Blue Gem, que deixa a
lâmina da faca azulada. Atualmente, a comercialização de skins tornou-se um negócio
lucrativo e há até sites de apostas em que elas podem valer de centavos a milhares de
dólares.
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como se ele tivesse sido envolvido na situação sem querer. H. seleciona,
interpreta e apresenta os objetos de discurso de modo a construir uma
representação de si positiva, favorável à sua identidade como jogador
honesto, que foi enganado por alguém.
Ao finalizar seu post, H. solicita ajuda dos gamers. Ao perceber que
pode ter caído em um golpe, implicitamente pede para que alguém lhe
ofereça uma maneira de reaver o valor que enviou ao site ou de receber
as skins. Contudo, do lado de seus coenunciadores, o que notamos é
uma reação generalizada expressa por meio de elementos linguísticos
que constroem uma representação desfavorável de H. O conteúdo da
primeira mensagem em resposta ao post de H. que solicita auxílio não
é uma manifestação de ajuda, como esperado; ao contrário, trata-se de
uma mensagem cujo autor, S., qualifica H. como “imbecil” por ter sido
pouco inteligente ao ser envolvido na conversa do “tipo”.
Mais adiante, a representação de H. como pouco inteligente é
reforçada por outra mensagem de S.: “Inteligência da resposta é imensa,
se comparada a burrice que você fez”. Do ponto de vista de S., H. não
é apenas imbecil, é burro também, e a única ajuda que pode esperar é
a de um psicanalista, observação que demonstra que os demais veem
H. como alguém que pode não estar em seu juízo perfeito, por isso
precisaria da ajuda de um profissional terapeuta.
Na sequência, temos várias manifestações em que os elementos
linguísticos denunciam o julgamento por parte dos coenunciadores.
Tais elementos contribuem para a construção de uma representação
discursiva de H. como alguém consciente de suas ações (“Pediu para ser
scamado97”), ao contrário da representação de jogador honesto que foi
enganado construída por ele mesmo no início de seu post. H. também é
visto como alguém ambicioso (“A ambição cega as pessoas realmente.”)
97
No contexto dos jogos digitais, o termo scamado refere-se ao jogador que foi
passado para trás por outro jogador, que fez uso de trapaças para isso.
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que se deixou levar pelo forte desejo de obter itens valiosos de jogo, que
o impediu de avaliar a gravidade da situação em que se envolveu.
Em um evidente posicionamento de enfrentamento, L. questiona a
declaração de H. em relação a esse ter fingido que não havia percebido
a má intenção do “gajo”: “Você não ‘fingiu que estava caindo na cantiga
do gajo’, você CAIU NA CANTIGA DO GAJO. VOCÊ OBEDECEU E
LOGOU A DROGA DO SITE! QUE RAIO DE FINGIMENTO É ESSE?”.
Esse enunciado coloca em dúvida a verdadeira intenção de H. ao acessar
o site indicado pelo “gajo” e materializa seu ponto de vista sobre o
comportamento de H.: ele sabia o que estava fazendo. Novamente, o
emprego de letras maiúsculas nos remete à ação de gritar que L. adota,
de forma a expressar sua indignação em relação ao comportamento de
H.
Conforme a discussão avança, notamos que H. passa de vítima de
uma trapaça a trapaceiro, como L. ressalta: “Todo o resto que o gajo
dizia era suspeito, mas ganhar milhares de coins do site desconhecido
PARECIA LEGIT dava pra comprar a faca![...] Muito mais esperto do
que o Gajo desconhecido esse menino portuga, dibrador, CR7 [...]. L. ao
qualificar H. “dibrador” faz referência às ações deste direcionadas a
iludir o outro, além disso, reforça a representação de H. como caloteiro.
O termo CR7 confere a essa qualificação maior carga significativa,
uma vez que se refere ao jogador de futebol Cristiano Ronaldo, um
dos maiores dribladores do mundo. No entanto, o aspecto positivo que
envolve o atleta é desconstruído por meio da grafia incorreta da palavra,
que dá um tom irônico à percepção de L. em relação a H.
H. acaba por não obter a ajuda esperada para reaver o dinheiro
perdido. M. aconselha H. a denunciar o “gajo” e observa que não há o
que fazer, ou seja, H. deve arcar com o prejuízo decorrente de sua ação.
Os demais jogadores o aconselham a dar o assunto por encerrado e levar
o resultado como lição, como podemos observar por meio dos seguintes
enunciados:
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M.: “Nada vai te ajudar, denuncie e siga em frente”;
P.: “[...] desconfie de algo que vem fácil de mais, [...]; Sinto muito, não
há o que fazer. Mas que isso sirva de aprendizado para você não cair mais
nesses contos”;
D.: “não confie em ofertas tentadoras [...]”;
L.: “Seja feliz com o que você tem. [...]”.
Por fim, H. parece assumir seu erro ao afirmar “Fui estupido...
sim”, contudo, ressalta que fez o que qualquer um faria, o que coloca
os demais jogadores no mesmo patamar que o seu: eles também fariam
qualquer coisa para obter itens valiosos de jogo. Em contrapartida, L.
observa que há jogadores que fariam o mesmo, desde que não fossem
tão experientes como H., “usuário do steam a 10 anos, lvl 12198 com 45
jogos e uma montanha de skins”. Para L., o que moveu H. a ter uma
atitude desonesta foi a ganância para obter mais itens.
A seguir, apresentamos de forma sistematizada os qualificadores
que contribuem para a construção das representações discursivas de H.
e do “gajo.

.99

98
Abreviatura do termo level, nível, em inglês. O level indica a fase do game em
que alguém está ou o nível do personagem. Quanto maior o level, mais experiência e
habilidades tem o jogador.
99
No contexto dos jogos digitais, scammer é o termo utilizado para fazer referência ao jogador que obtém itens de jogo por meios desonestos.
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Como podemos notar, os jogadores que participam do fórum acabam
por chegar à conclusão de que H. também é um “malandro”, e mais do
que isso, um “ladrão”, assim como o “gajo”, apresentado inicialmente
por H. como aquele que o havia enganado e tomado seu dinheiro. Essa
representação, permeada pelo tom injurioso, organiza o contradiscurso
dos participantes do fórum, para os quais H. não é ingênuo, e revela
que o comportamento baseado na trapaça é malvisto pelos jogadores da
comunidade gamer e conduz à perda de credibilidade e de respeito.
Tal representação é construída pelos coenunciadores também com
base em elementos visuais, apresentados ainda no início da interação,
quando S. posta a primeira resposta à mensagem inicial de H. Nessa
resposta, S. sugere que H. assista a um vídeo do Youtube, elaborado
com base na cena final do anime Neon Genesis Evangelion100 , em que
o personagem Shinji recebe parabéns por ter conseguido lidar com
seu passado101 . O vídeo postado por S. tem cerca de 10 minutos e é
apresentado como sendo um “certificado de imbecil” oferecido a H. Esse
elemento visual reforça a percepção de S. em relação a H. e confere à
mensagem um tom irônico, pois o “Parabains”102 é por H. ter sido um
“imbecil”.
Essa mensagem, tal como apresentada no fórum da Steam, traz,
além do conteúdo textual, a imagem inicial que incorpora o link para o
referido vídeo, como apresentado a seguir 103.
100
Neon Genesis Evangelion é uma animação japonesa de grande sucesso, inclusive no Brasil, que foi produzida pelos estúdios Gainax e Tatsunoko para a televisão. É
composta por 26 episódios, que foram transmitidos pela primeira vez no Japão entre
outubro de 1995 e março de 1996. Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Anime>. Acesso em: 13 jan. 2019.
101
A cena final original tem aproximadamente três minutos e está disponível no
endereço <https://www.youtube.com/watch?v=hdB42_GDGD4>. Acesso em: 20 jan.
2020.
102
A forma “Parabains” decorre da tradução do japonês para o português de
Portugal
103
Como observado anteriormente, suprimimos o nome do autor da mensagem
para proteger sua identidade.

206

Vozes do Social

Figura 2 – Mensagem de participante do fórum com link para vídeo no Youtube
Fonte: Steam. Disponível em: <https://steamcommunity.com/discussions/
forum/27/1500126447382822914/>. Acesso em: 19 mar. 2019.
Destacamos que na contemporaneidade, nas situações comunicativas
(situações enunciativas) mediadas pelas tecnologias digitais de
comunicação, como é o caso do fórum analisado, a linguagem verbal na
modalidade escrita já não parece suficiente como forma de expressão.
Hoje falamos em textos multimodais, em que imagem, som e hiperlinks,
por exemplo, concorrem para a construção de sentido. Essa percepção é
corroborada por Rojo e Moura (2019, p. 26), para quem as
[...] novas tecnologias, aplicativos, ferramentas e
dispositivos viabilizaram e intensificaram novas
possibilidades de textos/discursos – hipertexto, multimídia
e, depois, hipermídia – que, por seu turno, ampliaram a
multissemiose ou multimodalidade dos próprios textos/
discursos [...]

Ao adicionar o link para o vídeo no Youtube, S. adiciona a seu texto
escrito imagens e som externos que apoiam sua opinião em relação
ao comportamento de H., dessa forma, a análise das vozes, segundo
a abordagem da ATD, é completada pela análise visual, indicando que
ambas são relevantes para a construção de sentidos, tanto por parte
dos participantes da interação no fórum, como por parte dos possíveis
leitores das mensagens.
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Além disso, H., ao inserir o link para o referido vídeo, acaba por criar
um discurso que não se baseia apenas no texto estático, mas também no
hipertexto. Nessa direção, entendemos, juntamente com Elias (2005),
que o texto analisado não tem fronteiras delimitadas, ele se expande
pela atuação do interlocutor, que segue um link em uma determinada
seção ou espaço temporal.

Considerações finais
Por meio da análise apresentada, foi possível observar como se dá
a construção das representações discursivas por meio de elementos
verbais e visuais que conferem atributos ou qualificam determinado
objeto do discurso, no nosso caso, o gamer H. Por meio desses elementos,
notamos como H. constrói a representação de si mesmo, um sujeito
“fingido”, “muito desconfiado” e “estúpido”, que foi enganado ao confiar
em alguém que ele qualifica como “gajo”, e como os coenunciadores
constroem a representação de H., um sujeito “otário”, “burro”,
“malandro” e “ladrão”, que aos olhos de seus pares é visto também como
trapaceiro, assim como o “gajo”.
Em um fórum como o que estudamos, em que os participantes
são movidos por interesses comuns, notadamente os jogos digitais, as
interações deveriam ser pautadas pela cooperação e pela ajuda mútua,
uma vez que não raro os participantes vão em busca de auxílio dos
mais experientes para superar um obstáculo em determinado jogo, por
exemplo. Contudo, o que observamos é que locutor e interlocutores vão
em direções opostas. Inicialmente, H. busca adesão dos participantes do
fórum em relação à situação que estava vivenciando: havia sido enganado.
Contudo, os interlocutores não aderem à situação apresentada por H.;
ao contrário, passam a julgá-lo e colocam à prova sua honestidade. No
decorrer das interações, o objetivo inicial de H., que era obter ajuda
para resolver seu problema, não é alcançado, uma vez que o julgamento
acaba por ocupar o lugar principal na interação.
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Notamos, assim, que o estudo das representações discursivas,
notadamente em ambientes de interação on-line, pode constituir um
aporte relevante no entendimento das especificidades do discurso
digital, em particular daquele próprio de comunidades criadas em
função dos jogos digitais, uma vez que esses têm se tornado cada vez
mais presentes como artefatos capazes de ressignificar a realidade e as
práticas sociais.
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A CONSTRUÇÃO DA ENUNCIAÇÃO VERBOVISUAL NA MÍDIA IMPRESSA RELIGIOSA
Jarbas Vargas Nascimento
Neste capítulo, temos como propósito examinar a construção da
enunciação como processo de manifestação dos modos de dizer e o
alcance social da linguagem, verificando sua articulação com os recursos
verbo-visuais, que se evidenciam na mídia religiosa impressa, a fim de
determinar um posicionamento institucional. Partimos do pressuposto
de que uma perspectiva enunciativo-discursiva possa assumir um
espaço relevante na reflexão de discursos verbo-visuais, relacionandoos a diferentes posturas ideológicas e contribuir para a instauração de
novos vínculos religiosos, étnico-raciais e culturais em nossa realidade.
De início, objetivamos, por conseguinte, analisar a construção da
enunciação para, em seguida, relacioná-la com marcas e mecanismos
verbo-visuais, que evidenciam um posicionamento institucional,
religioso e étnico-racial. Nossa perspectiva implica a consideração
de que o discurso, que selecionamos para análise, apresenta, em sua
constituição, um viés informativo e outro apelativo, que o coloca na
fronteira entre a publicidade e o jornalismo religioso. Na realidade, a
Religião pode ser considerada discurso, na medida em que se constitui
como uma prática de produção de efeitos de sentido e que, por esse
motivo, não deve ignorar as vozes enunciativas do social e os diferentes
apelos sociais, que interferem na evangelização dos africanos e na
universalidade do catolicismo.
Nosso estudo fundamenta-se na análise do Discurso de linha
francesa (AD), nas abordagens de e Charaudeau (2014) em diálogo
com Benveniste(1989, 2015).Visamos a fazer uma leitura críticoreflexiva da contracapa do Calendário 2020, apreendida como discurso,
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criada pelos missionários católicos Combonianos104, que apresenta
a imagem da Virgem Maria negra com o Menino Jesus ao colo. Esse
cenário faz ecoar a voz do enunciador e dos missionários a respeito
da valorização que essa mulher assume no espaço social atual, para
garantir uma identidade materna a todos os povos. Nesse sentido, esse
estudo toma como ponto de partida o fato de que os discursos verbovisuais se submetem às mesmas condições que qualquer outra prática
discursiva, embora apresentem formações discursivas particulares.
Desse modo, para o discurso que selecionamos, os diferentes aspectos
de discursividade sejam eles verbais ou visuais se organizam em torno
de uma semântica global, que permite uma articulação na enunciação,
sem a qual não poderíamos compreender as formações discursivas que
a particularizam e que operam um deslocamento entre a publicidade e o
jornalismo para investir na religiosidade.
Ao propormos o estudo do discurso verbo-visual, buscamos uma
interação entre ambas as linguagens e estamos convencidos de que
os elementos mais fundamentais e os mais necessários se firmam em
uma premissa essencial da enunciação que, segundo Benveniste (1989)
supõe, necessariamente, um eu, um tu, a compreensão dos enunciados
e a conversão individual da língua em discurso. Consideramos, ainda, a
noção de discurso para Maingueneau, que o considera uma organização
além da frase, uma forma de ação, é interativo, contextualizado, ancorado
por um sujeito, regido por normas, tomado em um interdiscurso, enfim
construtor social de efeitos de sentido. Para o autor, a questão do
discurso implica a língua, a atividade comunicativa e o conhecimento.
A hipótese que queremos comprovar mostra que os constituintes
do contrato de criação e os recursos sígnicos, constitutivos do discurso
verbo-visual, que selecionamos, tais como imagem fotográfica,
cores, disposição gráfica, formato das letras e os recursos linguísticodiscursivos, considerados em suas particularidades, destacam que essa
104
Os missionários católicos Combonianos integram um instituto religioso exclusivamente missionário e se dedicam à evangelização dos povos.
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imagem da mulher, virgem, mãe e redentora, extensamente marcada
pela mulher negra, carrega novas modalidades de subjetivação e alcança
um lugar legítimo no catolicismo, mesmo estando na contramão. Vale
argumentar, também, que as articulações entre o verbal e o visual
reforçam o imaginário social e ajudam-nos a compreender esse discurso
como portador de um forte apelo do ser humano e, por conseguinte, da
sociedade.
Para dar conta dos objetivos que formulamos, neste capítulo, em
primeiro lugar, recuperamos, em Benveniste, a noção de enunciação com
o intuito de mostrar marcas de subjetividade discursivas e a forma como o
sujeito enunciador se apropria dos recursos verbo-visuais para explicitar
um posicionamento ideológico, no discurso produzido pelos religiosos
Combonianos. Sabemos que as situações enunciativas nas/pelas quais
o sujeito enuncia são constitutivas de seu dizer e manifestam-se na
organização do discurso por meio de dados referenciais comunicativos
e do código linguageiro, que possibilitam efeitos de sentido em função
da repercussão da voz social do enunciador. Na sequência, tratamos
das condições de enunciabilidade do discurso selecionado com base
em Maingueneau, privilegiando as cenas de enunciação, de modo
particular a cenografia. Pela cenografia, nosso objeto de análise cria uma
encenação, que se valida a si mesma e o universo que ela representa.
Por fim, procedemos à análise, a fim de confirmar alcance social das
linguagens na mídia impressa religiosa.
Antes de propor a discussão que estabelecemos, julgamos necessário
trazer à tona o conceito de enunciação, que nos ajudará na análise do
corpus selecionado. Essa noção torna-se indispensável, na medida em que
é, na enunciação, que o sujeito se institui e engaja-se em uma formação
discursiva, que se atualiza em enunciados. Como sabemos, Benveniste
(1989) integra o estruturalismo linguístico e, em sua investigação
enunciativa, propõe levar em consideração o sujeito falante, ou seja, o
enunciador, assumido por ele como elemento imprescindível do aparelho
enunciativo. Assim, postula a enunciação, como o colocar a língua em
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funcionamento por meio de um ato individual de sua utilização. Nesse
sentido, o importante é identificar a forma como o sujeito se define
por meio daquilo que diz, pois a apreensão dos efeitos de sentido dos
enunciados decorre de marcas que ele deixa na enunciação.
Kim (2012), estudando a proposta de Benveniste e seu paradigma
de enunciação, faz críticas significativas à proposta de Benveniste e
esclarece que o autor apresenta três pontos que integram sua produção
enunciativa, que constituem as condições de produção dos enunciados:
o material significante, a participação dos interlocutores e a realidade
extralinguística. Em nosso caso, são a contracapa do Calendário, a
participação dos sujeitos que falam na enunciação e as condições sóciohistóricas e culturais, que se marcam no discurso. E Kim resume,
expondo que essa perspectiva da teoria da enunciação de Benveniste
implica a consideração da subjetivação, do interlocutor e do mundo.
Além disso, reforça, ainda, que Benveniste considera o sujeito objeto
da Linguística, ou seja, uma instância discursiva, que se expressa por
enunciados e não por índices linguísticos externos à situação real de
uso. Desse modo, para Benveniste, posta em funcionamento, a língua
deve ser apreendida como discurso, pois somente o discurso adquire
referência em determinada situação.
Por isso, Benveniste (1989, p.82) questiona se o discurso, produzido
a cada vez que se fala, como manifestação da enunciação, não é a própria
fala. O linguista francês afirma, nessa perspectiva que é preciso ter
cuidado com a condição especificamente enunciativa:
– É preciso ter cuidado com a condição específica de
enunciação: é o ato mesmo de produzir um enunciado, e
não o texto do enunciado, que é nosso objeto. Este ato é
o fato do locutor que mobiliza a língua por sua conta. A
relação do locutor com a língua determina os caracteres
linguísticos da enunciação. Deve-se considerá-la como o
fato de o locutor, que toma a língua por instrumento, e nos
caracteres linguísticos que marcam esta relação.
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Nessa perspectiva, eu e tu são marcas de referência no discurso,
segundo afirmação de Benveniste. O eu é o foco da enunciação, uma
instância subjetiva que instaura um tu, um ente não subjetivo, mas que
se opõe a ele a não-pessoa. Benveniste considera, ainda, o sujeito falante
ora locutor, ora alocutário na enunciação. Como podemos observar, é
mérito de Benveniste conceber a noção de sujeito, instalá-lo no discurso
e relacioná-lo às categorias de espaço e tempo como referências da
enunciação. Por isso, reunidos eu-tu-ele, espaço e tempo, Benveniste
postula o aparelho formal da enunciação. Ainda que muitas pessoas
não terão acesso ao Calendário divulgado pelos religiosos, inclusive não
observem sua contracapa, pois ocupa lugar pouco privilegiado, para nós,
sua circulação e sua exposição verbo-visual discursivizam conteúdos
renovadores, que nos permitem depreender novos efeitos de sentido,
possíveis para uma ação missionária. Ressaltamos, ainda, que a imagem
fotográfica da Virgem Maria negra, cria um impacto na comunidade
discursiva religiosa e potencializa informações armazenadas no
imaginário social, que precisam ser reconstituídas para dar uma voz
a uma verdade esquecida: a natureza da Igreja é divina e missionária.
A imagem da Virgem negra permite-nos legitimar o posicionamento
institucional e reforçar um deslocamento internalizado em que a Virgem
branca dá lugar à Virgem negra, intervindo como um posicionamento
étnico-racial no contexto do catolicismo.
De fato, o locutor se apropria daquilo que é relevante no texto e daquilo
que é relevante extratextualmente e determina seu posicionamento,
na enunciação, por meio do investimento em uma posição sujeito com
um código linguageiro particularizado. Dessa forma, ele instala o tu e
estabelece uma essencialidade na interação comunicativa. Como todo
discurso é interativo, ele se institui a si mesmo como um espaço de
referência, visto que nele emergem marcas de pessoalidade e espaçotemporais, em que o sujeito enunciador se torna o centro da enunciação.
Além disso, é, na enunciação, que determinados signos ganham vida e
abrem-se a novas significações. O fato de o sujeito enunciador enunciar
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implica que se leve em consideração também a atitude do interlocutortu que possibilita o surgimento da não-pessoa- ele.
Maingueneau (2018), de certa forma, reatualiza a categoria de
enunciação proposta por Benveniste e a amplia, postulando a noção de
cenas de enunciação, a fim de se escapar de uma abordagem sociológica
dessa categoria em que os interlocutores materializam papéis sociais no
discurso. Não obstante, as distinções entre os autores sejam evidentes,
Maingueneau, no âmbito da Análise do Discurso de linha francesa (AD),
institui as cenas de enunciação em que enunciador e co-enunciador
são constitutivos do/no funcionamento discursivo. Por isso, segundo
Maingueneau (2018, p. 135), o sujeito enunciador, aquele que mantém a
enunciação e se mantém por meio dela não pode ser considerado:
[...] nem o morfema “eu”, a sua marca no enunciado, nem
algum ponto de consistência exterior à linguagem “entre”
o texto e o contexto há a enunciação, “entre” o espaço de
produção e o espaço textual, há a cena de enunciação, um
“entre” que descarta toda exterioridade imediata. Não se
podem dissociar as operações enunciativas mediantes
as quais se institui o discurso e o modo de organização
institucional que, ao mesmo tempo, o pressupõe e
estrutura.

Essa complexificação da enunciação ocorre em um lugar específico,
encenado pelo discurso e coloca o indivíduo na condição de sujeito. Por
isso, ao conceituar a categoria de cenas de enunciação, Maingueneau
(2012) reformula os conceitos de situação de comunicação, contexto de
comunicação e situação de comunicação.
Todavia, o mais imediatamente perceptível é que os conceitos de
situação e contexto de comunicação reforçam questões situacionais,
pois os efeitos de sentido se constroem em meios às condições sóciohistóricas e culturais de produção e recepção do discurso. Neste sentido,
a perspectiva enunciativa proposta por Benveniste (1989), entre outras,
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postula que os enunciados carregam traços da enunciação, determinados
por marcas de pessoalidade, espacialidade e temporalidade constitutivas
do discurso. Para Maingueneau (2012, p.250), a situação de enunciação
não é somente um ato de comunicação socialmente descritível, mas o
sistema que define as três posições fundamentais do enunciador, do coenunciador e da não pessoa: “Como se sabe, esse sistema está na base
da identificação dos dêiticos espaciais e temporais, cuja referência é
construída com relação ao ato de enunciação”.
Não nos cabe nenhuma dúvida de que a cena de enunciação seja,
realmente, um cenário, onde se apreende o processo de comunicação
discursiva, que carrega consigo normas enunciativas de organização
discursiva, dos dispositivos de comunicação que ele aciona e da
reflexibilidade enunciativa da textualização. Por isso, podemos afirmar
com Maingueneau (2012) que a cena de enunciação é um quadro
discursivo, que articula o discurso, o gênero de discurso e o processo de
textualização; isso leva o autor a postular a tríade: cena englobante, cena
genérica e cenografia. A cena englobante diz respeito ao tipo de discurso
e associa-se ao modo social do discurso. A cena genérica corresponde,
mais ou menos, ao gênero de discurso e suas condições de enunciação.
A cena englobante e a cena genérica é tida por Maingueneau (2013)
como quadro cênico, isto é, o espaço onde o enunciado engendra efeitos
de sentido. A cenografia, por sua vez, engloba o caráter teatral da cena,
ou seja, a materialização de um quadro enunciativo de onde emergem
papéis a serem “encenados”, modos de enunciar e encenações, que
articulam topografias e cronografias. Desse modo, a cenografia, é
concomitantemente origem e produto do texto, pois aquilo que o texto diz
pressupõe uma cena de fala determinada que ele precisa validar mediante
sua própria enunciação (2012, p. 253).
Como apontamos anteriormente, nosso objeto de análise é a
contracapa do Calendário 2020, produzido pelos missionários católicos
Combonianos, cujo enfoque central é a imagem fotográfica da Virgem
Maria negra com o Menino Jesus ao colo, seguida do enunciado, grafado
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em vermelho: Maria, uma Mãe para todos os povos. Como discurso
verbo-visual, a análise da contracapa escolhida depende das questões
teóricas que levantamos e do suporte midiático que a organiza, pois os
efeitos de sentido da leitura crítica desse discurso decorrem de suas
condições sócio-históricas e culturais de produção e de recepção. Além
disso, podemos dizer que a possibilidade de negociar efeitos de sentido,
permite ao co-enunciador a projeção de leituras diversas, multiplicando
as chances de compreensão da imagem e dos enunciados.
Em razão de nossa filiação teórico-metodológica à AD, nas
perspectivas apontadas, principalmente, por Maingueneau em diálogo
com Benveniste e Charaudeau, nossa análise se pauta pelas condições
sócio-históricas de produção de nosso objeto e pelos dizeres inscritos
e visualizados em sua encenação e que autorizam seu funcionamento
discursivo. De um modo geral, os recursos linguístico-discursivos e
os verbo-visuais garantem a construção da encenação e, portanto, o
funcionamento discursivo, pois como todo discurso é interativo, o
discurso em análise se institui a si mesmo como um espaço de referência
religiosa, visto que nele emergem marcas de pessoalidade e espaçotemporais, em que o sujeito enunciador se torna o centro da enunciação
e revelador de características específicas de seu processo enunciativo.
Como analisamos um discurso verbo-visual, antes de descrevê-lo,
julgamos necessário dizer, com base em Charaudeau, que o enunciador,
ao organizar a cenografia, procura atingir um co-enunciador-alvo, que
satisfaça a expectativa comunicativa enunciada. Por isso, devemos
privilegiar a cenografia e os efeitos de sentido que depreendemos nela/
dela, pois tomando a contracapa (que analisamos) como um lugar de
memória discursiva, podemos entender que, ao engendrar o discurso,
o enunciador seleciona o que é possível ser dito, sabendo que muito do
que poderia dizer, fica oculto ou sugerido na materialização discursiva.
Entretanto, em função de suas condições enunciativas de produção,
o enunciador parece ter certeza de que caminha na contramão da
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expectativa, desestabilizando o co-enunciador-alvo, para impulsionálo a aceitar uma nova hipótese. Trata-se aqui de evidenciar uma
intencionalidade institucional de comunicação, que transita pela
integração humana, por unidade racial, por nova probabilidade de
estabelecer relações globalizadas, por nova oportunidade de uma
vivência eclesial unida por laços de uma fraternidade que extrapole
fronteiras, ou seja, uma fraternização universal, na medida em que o
espaço geográfico da igreja é todo e qualquer espaço onde as pessoas
vivem. Fica-nos evidente que o discurso se propõe como um lugar de
embates em que as formações discursivas disputam espaço entre a
informação nova e a imposição de valores. Desse modo, esse discurso
estabelece uma relação tensa entre o enunciador institucional e coenunciador virtual, tendo em vista que as formações discursivas em
que o primeiro se filia, está em confronto com as formações discursivas
do segundo, o co-enunciador que vê a Virgem Maria e o menino Jesus,
marcados pela branquitude, usufruindo de vantagens estruturadas na
dominação racial.

A autoralidade do discurso em análise é atribuída aos Missionários
Combonianos do Coração de Jesus, um instituto religioso, cujos elementos
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constitutivos de sua identidade espiritual são: a missão, São Daniel
Comboni, fundador do instituto e o Sagrado Coração de Jesus. O site do
Instituto expressa que o caráter inspirador do carisma institucional parte
da espiritualidade vivida e pregada por São Daniel Comboni: O espírito
que suscitou em Comboni o amor pelos africanos, continua a conduzirnos para os pobres e aos últimos. E esclarece que São Daniel Comboni é
uma mediação essencial do encontro dos missionários com Cristo, ou
seja, o intermediário entre a missão e o Coração – cruz de Cristo. Por
isso, coração e cruz são pilares inseparáveis na/da conduta espiritual
dos membros do instituto. Essas informações são relevantes para nossa
análise, porque recuperam as bases da espiritualidade comboniana em
face do engajamento religioso e missionário materializado em nosso
objeto de estudo.
De fato, o discurso selecionado faz fronteira entre o jornalismo
e a publicidade, na medida em que informa, manifesta uma opinião,
ultrapassa barreiras de espaço e tempo, desperta valores étnico-raciais
e aspirações religiosos, além de impulsionar uma orientação particular
e institucional, que o define por um ideal de existência e um critério
de finalidade universal. Convém esclareçamos melhor o que acabamos
de afirmar, buscando as explicações nas condições sócio-históricas e
culturais de produção desse discurso. Os dados que organizam nosso
objeto de análise, em primeiro lugar, atestam um posicionamento
institucional de seu enunciador, confirma o lugar religioso de onde
ele enuncia e abre-se a uma visibilidade à mulher negra, emancipada
à virgem e mãe de toda a humanidade em contradição com a mulher
branca, ideal feminino, socialmente construído. A maneira como o sujeito
enunciador resolve transpor em linguagem os fatos materializados no
discurso depende da forma como age, para organizar e disciplinar suas
atitudes e a dos outros, tornando-a cultural em função do alvo visado e do
efeito de sentido que escolheu produzir. Assim, uma vez que as práticas
discursivas implicam necessariamente a negociação de efeitos de
sentido, elas estão submetidas ao trabalho que fazemos subjetivamente.
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Na medida em que o discurso verbo-visual em análise deva ser
abordado como uma unidade, faz-se necessário inseri-lo em um quadro
em que se torne clara essa unidade. Na verdade, esse discurso constrói
uma cenografia em que o sujeito que a organiza, encena em um pano de
fundo alaranjado, ao qual associamos à terra e engendra um efeito de
sentido de necessidade globalizada de mudança e acolhimento. A figura
central é a Virgem Maria negra com o Menino Jesus ao colo, apoiado
em seu braço esquerdo. A centralização da figura da Virgem Maria e o
Menino Jesus faz com que o espaço por eles ocupado integre-os em um
único Plano de Salvação, para evocar um efeito de sentido de que ela,
como mãe de Deus, faz a mediação sobre a Igreja e todos seus fiéis.
Maria está vestida com uma túnica branca azulada, que lhe cobre
quase totalmente o corpo e com um véu que envolve sua cabeça, deixando
a descoberto sua orelha direita. Ela aparenta calma e seus olhos estão
fechados e sua boca encostada no rosto do Menino Jesus, como um gesto
de carinho materno. Maria negra, com traços físicos africanos, sem
adornos, sem maquiagem, mantém a simplicidade que a caracteriza. O
Menino Jesus negro, com características faciais africanas, com olhos
bem abertos, está voltado para o mundo. Ele está no colo de Maria, veste
uma roupa branca sóbria, mas adornada, espelhando pureza infantil
e divina e está com os braços estendidos, em atitude de acolhimento,
olhando com aspecto angelical e humano para frente.
Abaixo da figura, em vermelho, encontramos o enunciado Maria, uma
Mãe para todos os povos. A carga semântica desse enunciado possibilitanos relacioná-lo com os elementos visuais que interagem na construção
da cenografia. Além disso, corrobora com o sujeito enunciador em sua
proposta missionária, pois o uso do vermelho para a composição da
cenografia dá relevância ao conteúdo do enunciado, reforçando a ideia
de aproximação e de encontro universal.
Na parte inferior da imagem de Maria e do Menino Jesus, há duas
informações sobre o instituto Comboniano. À esquerda, o globo terrestre
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e a cruz e os endereços de contato. À esquerda, uma cruz envolve os
continentes e logo abaixo os contatos do instituto. Os logotipos, ao pé da
página, demarcam a instituição, atestam a responsabilidade institucional
materializada no discurso, expressam sua voz sócia, para confirmar seu
compromisso e sua influência na evangelização do mundo, característica
do carisma que os missionários Combonianos professam e, em torno
do qual, investem no discurso. Os dois logotipos exibem a cruz, que
com o coração, são os pilares inseparáveis na/da conduta espiritual
dos membros do instituto, conforme explicitam no site. O logotipo da
direita, com as siglas institucionais MCCJ – Missionários Combonianos
do Coração de Jesus, liga-se Maria, que os protege com seu manto como
filhos na caminhada da evangelização.
Notamos nessa cenografia uma objetividade em sua construção,
principalmente se considerarmos a utilização das cores e os tons brancos
e azuis, que em contraste com a pele negra de Maria e do Menino Jesus
dão à cenografia vivacidade, mas uma sensação de tristeza que contrasta
e domina a encenação, causando-nos a impressão de que Maria e o
Menino Jesus negros estão resistentes diante de nossa realidade social.
Nosso estudo se voltou para a construção da enunciação verbovisual e o alcance social dessas linguagens na mídia impressa religiosa.
Nosso empenho em examinar um discurso veiculado na mídia impressa
religiosa, com base na Análise do Discurso de linha francesa, exigiu-nos
observar a complexidade de sua organização discursiva, que decorre
de diferentes instâncias. De início, precisamos assumir um aparato
teórico-metodológico que nos levou a revisitar o conceito de enunciação
em Benveniste. Embora, sua abordagem tenha incentivado outros
estudiosos, a partir de sua proposta, foi-nos possível olhar o enunciado
do ponto de vista de sua realização, utilizando o ato e a situação em
que esse ato é realizado. A proposta de enunciação de Benveniste foi
Importante, pois que pressupõe subjetivação, marcada pela instância
sujeito em interação com o interlocutor e o mundo.
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Dada a complexidade do discurso que escolhemos, no percurso
analítico, observamos que, na construção da enunciação, ele impunha
considerações teóricas mais abrangentes. Então, recorremos à categoria
de cenas de enunciação, apoiando-nos em Maingueneau, cujas pesquisas
atuais ganham relevância, sobretudo, porque propõe uma perspectiva
enunciativa para a análise de diferentes textos, considerando, contudo,
a inseparabilidade da materialidade textual do quadro social de suas
condições histórico-institucionais de sua produção e circulação.
Nosso trabalho de leitura crítico-reflexiva da contracapa do
Calendário 2020, criado pelos Missionários católicos Combonianos
mereceu o tratamento de discurso, na medida em que, com base em
Maingueneau, consideramos esse discurso uma forma de ação em que
em seu funcionamento, pudemos perceber seu caráter interativo, sua
adequação às condições sócio-religiosas atuais e ancorado por um sujeito
institucional legítimo. Como o discurso se inscreve, ainda, como um lugar
de embates, pudemos perceber várias vozes em circulação na cenografia,
tais como, a do sujeito enunciador e do co-enunciador responsáveis por
representarem vozes sociais, entre eles, os missionários, que assumem
a autoralidade discursiva e, principalmente, a voz da Igreja. O objetivo
principal do discurso é expressar, por meio de uma voz enunciativa, a
manifestação de um carisma institucional e outro, mais abrangente, de
um chamado universalizante à vida missionária.
Pela análise, observamos tensões materializadas na língua e
nos signos, que configuram as vozes que transitam, em diálogo,
na cenografia, mas que refletem questões sociais, que devem ser
enfrentadas pela Igreja, na atualidade, tais como, as questões étnicoraciais, novas modalidades de evangelização e o caráter extensional e
universal da propagação da fé. Algumas dessas questões parecem-nos
serem colocadas em um segundo plano, à frente do qual prevalecem a
subjetividade e a ilusão de uma conscientização sobre o que se vive.
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Do ponto de vista da AD, não está em questão esse aparato teóricometodológico ou se os produtores do discurso analisado pensaram
nos efeitos de sentido que negociamos em nossa leitura. De qualquer
forma, notamos que o discurso analisado instaura e constrói sua
própria emergência no interdiscurso, ao mesmo tempo em que,
por uma intencionalidade enunciativa, pressupõe uma mudança no
comportamento social e religioso, embota o co-enunciador não tenha
obrigação de acatar os posicionamentos que se transportam para a sua
realidade social.
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ANÁLISE DE DISCURSO TEXTUALMENTE
ORIENTADA:
A DIMENSÃO SOCIAL DA LINGUAGEM
João Hilton Sayeg-Siqueira

MUDANÇAS DISCURSIVAS CONTEMPORÂNEAS
Na década de 1960, eclodiu o movimento da contracultura
que desencadeou, pela avaliação de sociólogos, comportamentos
extremamente liberais sobre a forma de se pensar a constituição
da sociedade e as interações humanas por ela propiciadas. Dados
os requisitos como foi concebido, tal movimento configurou-se e
alastrou-se com características restritas, até diria, customizados, que
tornaram seus efeitos efêmeros, por suas configurações contingenciais,
circunstancializadas por particularizações políticas, econômicas e
culturais. Desenhou-se um panorama que, em primeiro lugar, buscou
um rompimento tanto com as padronizações quanto com as assimetrias
criadas e mantidas pelo poder instaurado.
Esse rompimento, em busca da valorização dos desiguais por
meio de uma simétrica equiparação de valores políticos, econômicos
e culturais, provocou uma luta contra a hegemonia instituída, ou seja,
contra a prática de concessão feita por grupos poderosos a grupos menos
favorecidos, com o intuito de estabelecer um domínio baseado num
suposto consenso, para não desestabilizar o comando estabelecido. Essa
prática de domínio, ao ser preservada, faz com que as convenções sejam
socialmente naturalizadas e passem a fazer parte do senso comum,
como um mecanismo muito eficaz de perpetuar e reproduzir dimensões
ideológicas e culturais da hegemonia.
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Várias frentes de estudo foram abertas para explorar o entendimento
desse fenômeno social, dentre elas, a compreensão das imbricadas
relações entre linguagem, como prática social, e demais práticas sociais,
articuladas no e pelo discurso. Surge, assim, como instrumento de base,
para o exame dessa ocorrência, a disciplina de análise de discurso, com
as mais variadas vertentes. Dentre elas, está a concepção de Fairclough
(2001), que entende discurso como um modo de ação, pela linguagem,
dialeticamente relacionado à estrutura social em que é produzido. Essa
visão decorre de reflexões foucaultianas sobre a ordem do discurso,
que diz respeito a determinadas regras que sancionam e/ou interditam
a produção e a circulação de práticas discursivas, entendidas como as
“maneiras habituais, em tempos e espaços particulares, pelas quais
pessoas aplicam recursos – materiais ou simbólicos – para agirem juntas
no mundo” (CHOULIARAKI e FAIRCLOUGH, 1999, p. 21).
Para o referido autor, afloram, a partir desses movimentos sociais,
três grandes tendências de mudança nas construções de discursos em
um determinado campo de conhecimento, ou seja, de mutação nas
ordens de discurso. As tendências dizem respeito à democratização
(ampliação de acesso), à comodificação (transformação em mercadoria)
e à tecnologização (distribuição da informação) da linguagem no
discurso (FAIRCLOUGH, 2001, p.247). As duas primeiras referem-se a
transformações efetivas nas práticas discursivas, marcadas, no plano
da linguagem, por alterações na configuração particular dos gêneros
discursivos; a terceira, a tecnologização do discurso, traz uma tendência
de alteração nas ordens de discurso que sugere uma intervenção
consciente nas práticas discursivas, fator significativo na produção das
transfigurações sociais.
Uma vez que as tendências interagem entre si nos processos de luta
hegemônica sobre a estrutura das ordens de discurso, a democratização
do discurso diz respeito à exclusão das intolerâncias decorrentes das
desigualdades e das assimetrias presentes na configuração produtiva do
discurso em situações formais e informais de interação. A quebra da
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compartimentação de classes sociais, pelo poder do discurso proferido,
rompe com a disjunção causada pelas padronizações sociais de uso
da linguagem, causando um impacto notável sobre diversas ordens
de discurso contemporâneas e projetando rearticulações protocolares
quanto à aceitação de dialetos sociais e variações linguísticas. Vale
destacar a observação de Fairclough (2001, p.248) sobre democratização
como a:
eliminação de marcadores explícitos de poder em tipos de
discurso institucionais com relações desiguais de poder,
a tendência à informalidade das línguas, e mudanças nas
práticas referentes ao gênero na linguagem.

A comodificação, segundo Fairclough (2001, p.255), corresponde ao
“processo pelo qual os domínios e as instituições sociais, cujo propósito
não seja produzir mercadorias no sentido econômico restrito de
artigos para venda, vêm não obstante a ser organizados e definidos em
termos de produção, distribuição e consumo de mercadorias”, não só
como produtos materiais mas também como artigos culturais, objetos
publicizados pelo vigor e pela intensidade adquiridos pela “indústria
cultural”. Para o referido autor:
Em termos de ordens de discurso, podemos entender a
comodificação como a colonização de ordens de discurso
institucionais e mais largamente da ordem de discurso
societária por tipos de discurso associados à produção de
mercadoria. (p. 255)

A base para o desenvolvimento das noções sobre a tecnologização
discursiva, Fairclough (2001, p. 264) busca em Foucault (1997), apoiado
no fundamento de que a análise das tecnologias do poder pode ser
estendida ao discurso, uma vez que reconhece a aplicação específica de
tecnologias ao discurso como algo que constitui o poder na sociedade
moderna, como um modo bem atual de se fazer política relacionada
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a planejamentos linguísticos. Assim, Fairclough (2001, p. 265) se
posiciona:
As tecnologias discursivas estabelecem uma ligação
íntima entre o conhecimento sobre linguagem e discurso
e poder. Elas são planejadas e aperfeiçoadas com base nos
efeitos antecipados, mesmo nos mais apurados detalhes
de escolhas linguísticas, no vocabulário, na gramática,
na entonação, na organização do diálogo, entre outros,
como também a expressão facial, o gesto, a postura e os
movimentos corporais. Elas produzem mudança discursiva
mediante um planejamento consciente.

Esse planejamento envolve a tecnologização do discurso e, como
estratégia, exige o estudo e o cálculo dos efeitos mais hegemônicos das
práticas discursivas. Os projetos hegemônicos devem ser analisados,
para que se possa conhecer a forma como a tecnologização do discurso
é recebida e interiorizada pelos receptores (FAIRCLOUHG, 1998). Nessa
perspectiva, tecnologização do discurso pode ser entendida como:
um processo de intervenção na esfera das práticas
discursivas, que visa a construir uma nova hegemonia na
ordem de discurso da instituição ou organização à qual se
aplica, inscrevendo-se numa luta mais generalizada para
impor hegemonias reestruturadas às práticas e culturas
institucionais. (FAIRCLOUGH, 1998, p. 89).

Essas tendências de mudanças discursivas, vigentes na
sociedade contemporânea, encontram-se presentes na construção do
texto que segue, um cartaz, tomado à guisa de ilustração, servindo
como base exemplificativa para cada etapa da proposta de “análise de
discurso textualmente (e, por conseguinte, linguisticamente) orientada
(doravante abreviada para ADTO)” (FAIRCLOUGH, 2001, p.61).
O texto, que segue (adaptado), é um cartaz de poste, ou muro,
também conhecido como lambe-lambe, cujo objetivo é divulgar,
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visualmente, uma informação. Tem valor funcional, não estético como
um pôster artístico, mas pode se utilizar de recursos gráficos, os mais
variados, como um chamariz atrativo. O cartaz surgiu, rudimentar,
por volta do século X, ganhando aprimoramento visual, tanto gráfico
como ilustrativo, a partir do século XV, e ganhou aprimoramento em
sutilezas criativas de produção, a partir do século XIX (MOLES, 1974).

DO
DESFAZ
REVISÃO

TRABALHO MALFEITO

GRAMATICAL E DE ESTILO

AFASTA O ENCOSTO DA ABNT

REVISÃO DE FORMATAÇÃO SEGUNDO A ENTIDADE
DA

SUA

CABEÇA

TRAZ SUA MONOGRAFIA

REVISADA EM ATÉ 03 DIAS

QUANTO

MAIOR O PRAZO, MAIS DOCE O PAGAMENTO!

ACEITAMOS OFERENDA POR DEPÓSITO BANCÁRIO.

INTERTEXTUALIDADE E INTERDISCURSIVIDADE
As sutilezas do cartaz referido demarcam uma produção que visa
à democratização da informação que pertence a um ambiente restrito
da academia, ao ter uma organização que, intertextualmente, retoma
as peculiaridades mais comuns encontradas nesse tipo de veículo de
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comunicação, qual seja, a divulgação de apoio divinatório (Mãe Júlia,
com alusão a “mãe de santo”) para a solução de problemas vividos.
A intertextualidade, termo cunhado por Kristeva (1969), a partir
da noção bakhtiniana de plurivocalismo do/no discurso, instaura-se a
partir de um percurso dialógico com outros textos, a que Fairclough
(2001, p.135) denomina “produtividade dos textos”, isto é, como textos
contribuem na transformação de textos anteriores e reestruturam,
assim, as convenções existentes para gerar novos textos. O cartaz teve
um início rudimentar, com a função de transmitir mensagens escritas,
das mais diferentes naturezas; foi sendo aprimorado, e entrou na era
industrial, com o claro objetivo de divulgar serviços e produtos e prestarse como um intermediário de vendas.
Assim, a configuração estratégica de mercado, ideologicamente
capitalista, presente no cartaz, vincula-o à comodificação, pois há um
produto à venda que não é um bem material, mas intelectual, isto é,
um serviço editorial, com respaldo técnico-científico (ABNT, Associação
Brasileira de Normas Técnicas), de revisão e copidescagem de produções
acadêmicas (revisão gramatical, de estilo e de formatação).
Por ser um cartaz de circulação em espaços públicos, para auditório
universal, adota um estilo bastante popular, utilizado nesse tipo de
veículo de comunicação, com apelo para a realização de trabalho,
aqui, com cunho ambíguo, pois, pela crendice popular, diz respeito a
consultas divinatórias, já, no meio acadêmico, refere-se a trabalho de
conclusão de curso (TCC, monografia). No entanto, tanto em um quanto
em outro, busca-se a intercessão de alguém capaz de trazer solução a
uma situação instaurada.
Para esse apelo popular, são utilizadas peculiaridades linguísticas que
marcam o estilo publicizador, firmado em cartazes com esse atributo. A
distribuição publicitária da informação utiliza expressões que remetem
ao cotidiano de fé e de crendices de uma civilização centrada em valores
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religiosos de largo apelo cultural. O berço da civilização ocidental é
judaico-cristão, com forte ocorrência, no Brasil e em grande parte das
Américas, de um sincretismo afro-indígena, determinador das fidúcias
para a solução de dificuldades encontradas: Desfaz trabalho mal feito,
Afasta o encosto, Entidade da sua cabeça, Aceitamos oferenda. Essas
locuções, quando complementadas, transformam o valor semântico
religioso em acadêmico: Revisão gramatical e de estilo em trabalho mal
feito, Revisão de formatação segundo a ABNT, Oferenda como depósito
bancário para pagamento.
Quanto a essas transformações históricas e sociais pelas quais o
texto passa, Fairclough (2001, p. 134), embasado em Bakhtin (1992),
lembra que todo texto é sempre uma retextualização de outros textos
que o precederam. Pode-se dizer, por se estar tratando da análise de
discurso textualmente orientada, que todo texto é um “elo na cadeia
da comunicação” (adaptado de Bakhtin, 1997, p.308), por ser moldado
por textos anteriores aos quais ele está “respondendo” e por textos
subsequentes que ele “antecipa”. Isso quer dizer que todos os textos são
formados por outros, num movimento intertextual de precedência de
formação e de subsequência de projeção.
A intertextualidade se constitui, segundo Fairclough (2001, p.153 e
ss), na análise de discurso, por meio da “representação do discurso”, o
que significa que todo texto que compõe outro não é apenas relatado,
mas é também representado, uma vez que é retirado de seu contexto
e recontextualizado, o que acontece, por exemplo, com citações,
inseridas, intencionalmente, em um texto com uma representação
específica de um discurso relatado. Explicita ou implicitamente, todo
discurso é atravessado por discursos outros, sendo esse atravessamento
que constitui discursos, segundo o movimento dialógico bakhtiniano.
Todo discurso é fundado na heterogeneidade, segundo AuthierRevuz (1990), concebida por dois tipos, a constitutiva que processa as
condições reais de existência de um discurso, ou seja, sua constituição
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interdiscursiva; e a mostrada que é configurada pelo conjunto de formas
que inscrevem o discurso alheio em uma sequência específica do
discurso produzido, por meio de citações em discurso direto, indireto
ou indireto livre. Fairclough (2001) traça um paralelo entre as teorias
vigentes e passa a considerar intertextualidade a ocorrência mostrada,
ou manifesta, e interdiscursividade, a constitutiva, não manifesta, mas
presente na formação de “um novo tipo de discurso que é constituído
por meio de uma nova configuração dos tipos existentes” (p.149).
O cartaz, em questão, apresenta um layout em que a organização dos
dizeres em blocos destacados, o equilíbrio da distribuição das sequências
informativas e o contraste tipográfico para destacar as informações
prioritárias resgatam, pela interdiscursividade, a diagramação
tradicional dos cartazes de divulgação de serviços prestados por
iniciados na arte divinatória. Essa configuração provém de discursos
anteriormente assim constituídos, porém, deles contrasta pela inovação
que traz na mensagem: não é “mãe de santo”, mas “mãe acadêmica”;
não resolve problemas cotidianos de amor ou de finanças, mas de
formação escolar. Quanto à intertextualidade, propriamente dita, por
estar manifesta, pode ser identificada, por exemplo, nas peculiaridades
linguísticas mostradas na seleção vocabular: Mãe de, desfaz trabalho,
afasta encosto, entidade de cabeça, oferenda.

TEXTO
Todo discurso decorre de outros já existentes e projeta novas
formações discursiva. Essa é a primazia da interdiscursividade que
molda as peculiaridades linguísticas que atualizam o discurso em texto.
O texto é o tecido linguístico do discurso Quintiliano (1916, IX.4.323). Textualmente, segundo Fairclough (2001), podem ser analisadas
diversas categorias que retratam o mesmo intuito encontrado
nas análises interdiscursiva e intertextual, quais sejam: controle
interacional (formulação dos turnos de interação, por meio de controles

233

Vozes do Social
e determinações), vocabulário (significado das palavras, criação de
palavras, metáfora), gramática (transitividade – processo; tema –
proeminência; modalidade – afinidade), coesão (interligação entre os
tópicos do texto). Todos com o objetivo de descrever as características
organizacionais gerais, o funcionamento e o controle das interações,
Na categoria do controle interacional, verifica-se não só a seleção e a
sequenciação dos blocos informativos, determinados e controlados pelos
turnos de interação, com marcas atrativas de abertura e fechamento
(desfaz/malfeito, afasta/encosto, traz/em até 03 dias, quanto maior/mais
doce, aceitamos/depósito bancário); mas também a distribuição dos
turnos interativos de informação que vai da identificação da proponente
(Mãe) para a especificação dos serviços prestados (revisão e formatação),
o prazo de entrega (03 dias) e a recompensa esperada (depósito bancário).
O controle interacional está intimamente ligado à estrutura textual,
isto é, à arquitetura do texto, no que se refere aos aspectos superiores
do seu planejamento quanto aos pressupostos conhecidos e críveis das
relações sociais. O primeiro aspecto que orienta essas relações vem da
polidez, ou seja, do respeito às regras sociais do discurso para estabelecer
um grau favorável de empatia. No cartaz, há uma valorização de quem
recorre ao serviço prestado, identificada na expressão: entidade da sua
cabeça; e uma facilitação, do profissional, para sua contratação: maior
o prazo, doce pagamento, Aceitamos oferenda por depósito bancário.
O segundo, vem da constituição do ethos, a construção da identidade
social do sujeito, por meio do discurso, a fim de modelar a eficácia da
interação. No cartaz, o sujeito do discurso se apresenta inserido no
contexto cultural do destinatário: Mãe de; competente para a realização
do empreendimento: Revisão gramatical e de estilo, Revisão de formatação,
revisada em 03 dias; conhecedor dos meandros da matéria: ABNT; e
generoso quanto ao reconhecimento: maior prazo, doce pagamento,
aceitação de depósito bancário.
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O vocabulário remete às peculiaridades de lexicalização, tais como:
1) significado das palavras: sabe-se que toda palavra, em estado de
dicionário, é polissêmica, podendo, assim, assumir significados diversos,
na dependência do contexto em que ocorre, portanto, que palavra usar,
com que intenção significativa para desencadear qual entendimento;
2) criação de palavras: o neologismo é um recurso recorrente na busca
de precisões significativas, principalmente em tempos de globalização,
com a presença imperativa da comodificação e da tecnologização; e 3)
metáfora: mudança de significado de uma palavra ou de uma expressão
por comparação de uma possível semelhança estabelecida pelo ato
discursivo que necessita desse apoio figurado para reforçar o turno
interativo.
No cartaz em análise, há um jogo lúdico com o significado
das palavras que dá um tom humorístico, recorrendo à condição
polissêmica das palavras, o que favorece a ocorrência de muitas
metáforas, a começar pela designação Mãe, que não tem o significado
de progenitora, mas de iniciadora em um ritual religioso, ou seja, a que
traz à luz espiritual, portanto a que ilumina as dificuldades e aponta
para as soluções desejadas. O mesmo ocorre com as expressões: Desfaz
trabalho malfeito, em que trabalho, relacionado à base referencial Mãe,
traz um significado de oferendas ritualísticas em homenagem a um
orixá ou entidade espiritual, nas religiões de origem africana, mas que
se desloca para a acepção de produção acadêmica, na relação com TCC;
Afasta o encosto, procedimento em rituais religiosos africanos de libertar
pessoas da influências de maus espíritos perturbadores da ordem, que
corresponde, mais ou menos, ao exorcismo católico, que sofre alteração
ao ser relacionado à ABNT, conjunto de normas e procedimentos
indicados para uma avaliação satisfatória da tarefa realizada; Traz sua,
compromisso comum assumido em os todos intentos divinatórios, que,
aqui, também é confirmado; Aceitamos oferenda, doação feita à entidade
espiritual como recompensa pela benesse recebida.
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O tratamento dado à dimensão gramatical, sistema de opções
disponíveis na língua, dentro do qual o sujeito realiza suas escolhas
linguísticas, para revelar quem faz o quê, a quem, em que circunstância.
Essa dimensão está fundada nas considerações da Linguística SistêmicoFuncional, proposta por Halliday (1994), que, com base na função
ideacional da linguagem, enfoca a expressão linguística como processo,
ou seja, como itens lexicais exprimem ação, acontecimento e estado;
essas são as peculiaridades analisadas no âmbito da transitividade. No
cartaz proposto, são indicadas ações propositivas para a realização do
aprimoramento de uma tarefa realizada: Revisão gramatical e de estilo,
Revisão de formatação, monografia revisada em 03 dias. Com suporte na
função textual da linguagem, focaliza-se como as informações ganham
proeminência e se reforçam como argumentos que garante a eficácia da
comunicação; esses são os atributos considerados na esfera do tema. No
cartaz, a diagramação e a tipografia já estabelecem, por si, os destaques
necessários para as relevâncias pretendidas nas informações: TCC,
TRABALHO MALFEITO, GRAMATICAL, MONOGRAFIA etc. Com apoio
na função interpessoal, dá-se destaque aos padrões de afinidade que
atenuam impasses e constroem laços empáticos de interação; esses são
os aspectos da modalidade na determinação de padrões de afinidade, por
meio da construção de identidades sociais, de relações sociais, de crenças
e de conhecimentos, atualizados por verbos auxiliares modais, tempos
verbais, conjunto de advérbios modais e seus adjetivos equivalentes.
No cartaz, há uma seleção lexical que dissipa aborrecimentos: Desfaz,
Afasta, Traz, Aceitamos.
A análise da coesão mostra de que forma as expressões linguísticas
de diferentes graus de complexidade estão interligadas no texto. As
conexões podem se dar pela retomada ou substituição de ocorrência
de vocábulos pertencentes ao mesmo campo semântico, de palavras
e de estruturas sintáticas repetidas, de sinônimos e de antônimos, de
elementos gramaticais equivalentes (pronomes, numerais, adjetivos,
advérbios). Para Fairclough, (2001, p.220) as relações coesivas são
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ativamente determinadas no texto, a fim de posicionar o intérprete como
sujeito, e articulam um “processo de construção de leituras coerentes
do texto”. No cartaz, o marcador mais evidente na recorrência coesiva
do texto é o paralelismo de termos e de estruturas sintáticas, pois as
expressões se intercalam, a primeira, a terceira e a quinta começam com
um substantivo e a sétima é uma frase nominal: Mãe/Revisão/Revisão e
Quanto maior o prazo, mais doce o pagamento!; a segunda, a quarta, a
sexta e a oitava iniciam com verbo, sendo que os três primeiros estão no
imperativo e o quarto no presente do indicativo que também tem um valor
assertivo: Desfaz/Afasta/Traz e Aceitamos; todos os verbos são transitivos
diretos: Desfaz trabalho, Afasta o encosto, Traz sua monografia, Aceitamos
oferenda; o substantivo revisão, derivado do verbo revisar, cuja regência
é de transitividade direta, também assim o é.

PRÁTICA DISCURSIVA
A etapa de análise discursiva é chamada de “interpretativa”, centrada
na natureza da produção e da interpretação textuais, que são promovidas
de maneira particular e em contextos sociais particulares, mas que,
mesmo assim, decorrem de uma prática social, como condição em que
a produção e a apreensão têm um embasamento em procedimentos,
consensualmente, compartilhados, o que orienta a configuração das
três dimensões analíticas da prática discursiva: produção do texto –
interdiscursividade e intertextualidade manifesta; distribuição do texto
– cadeias intertextuais; consumo do texto – coerência.
Os processos de produção, distribuição e consumo do texto são
sociais e condicionados por ambientes econômicos, políticos e culturais
particulares. Essa vivência entre o social e o particular é que faz com
que a prática discursiva tenha uma natureza variável nos diferentes
tipos de discurso, de acordo com os fatores sociais envolvidos. Por isso,
Fairclough (2001, p.35-36) considera a prática discursiva mediadora
entre o texto e a prática social:
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A conexão entre o texto e a prática social é vista como
mediada pela prática discursiva: de um lado, os processos
de produção e interpretação são formados pela natureza
da prática social, ajudando também a formá-la e, por outro
lado, o processo de produção forma (e deixa vestígios) no
texto, e o processo interpretativo opera sobre ‘pistas’ no
texto.

Na análise das práticas discursivas, consideram-se as categorias
força, coerência e intertextualidade. A força dos enunciados referese aos tipos de atos de fala desempenhados; a coerência, às conexões
e inferências necessárias e seu apoio em pressupostos ideológicos;
a análise intertextual refere-se às relações dialógicas entre o texto e
outros textos (intertextualidade) e às relações entre ordens de discurso
(interdiscursividade). Nas palavras de Fairclough (1998, p. 83-84):
Esta abordagem tem uma característica especial: a ligação
entre a prática sociocultural e o texto é mediada pela
prática discursiva. A forma como um texto é produzido
e interpretado – ou seja, que práticas e convenções
discursivas têm origem em que ordem (ou ordens) do
discurso e como se articulam – dependem da natureza
da prática sociocultural que o discurso integra (incluindo
a sua relação com hegemonias já existentes); a natureza
da prática discursiva da produção textual molda o texto,
deixando ‘vestígios’ nas suas características superficiais;
por fim, a natureza da prática discursiva da interpretação
textual determina a forma como serão interpretados os
laços superficiais de um texto.

Na relação entre discurso e hegemonia está implicado o
desenvolvimento de práticas que naturalizam relações ideológicas
específicas, identificadas como práticas discursivas. Por ideologia ser
uma construção ou uma significação das propriedades física, social
e identitária da realidade, fundamenta, em diferentes dimensões,
as formas e os sentidos das práticas discursivas e colabora para a
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produção, a reprodução ou a transformação das relações de poder.
Essa acepção é que leva Fairclough (2001, p.119) a considerá-la “uma
orientação acumulada e naturalizada que é construída nas normas e
nas convenções, como também um trabalho atual de naturalização e
desnaturalização de tais orientações nos eventos discursivos”.
A naturalização e desnaturalização ocorrem em convenções, crenças
e posições estabelecidas socialmente. Assim, Fairclough (1998) afirma
que grande parte das mudanças sociais e culturais são mudanças
nas práticas discursivas, daí a importância da democratização, da
comodificação e da tecnologização do discurso na remodelação dessas
práticas, baseada no estudo dos efeitos hegemônicos e ideológicos que
elas podem ter. O reflexo desses processos de produção, reprodução e
transformação das relações de poder podem ser constatados na análise
dos processos de produção, distribuição e consumo de textos.
A produção de texto, por essa concepção social de discurso, sempre
se dá pela reprodução e/ou transformação de textos e de discursos
antecessores, ou seja, sua natureza é formada por fragmentos, delimitados
explicitamente ou miscigenados, de outros textos e por ordens de
discurso socialmente estabelecidas. Fala-se da constituição intertextual
(intertextualidade manifesta) e interdiscursiva (intertextualidade
constitutiva) presente no processo de produção de texto, que pode
assimilar, contradizer ou fazer ressoar, ironicamente, os antecessores.
O cartaz referido deflagra claramente essas peculiaridades da produção
textual, primeiro, por assimilar e reproduzir o modelo, socialmente
consagrado, de divulgação pública de serviços divinatórios: Mãe de,
Desfaz trabalho, Afasta encosto, Traz em, Aceita oferenda; e, segundo,
por retomar esses dizeres com um outro valor semântico oposto ao
antecessor, num tom de ironia: Mãe de TCC, Desfaz trabalho malfeito por
meio de Revisão gramatical e de estilo, Afasta o encosto da ABNT, Traz a
monografia revisada em 03 dias, Aceita oferenda em depósito bancário.
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A distribuição de texto está assentada na forma como o texto foi
produzido, ou seja, quais fragmentos textuais o compõem e qual a
configuração discursiva que assumem. A relação entre esses fragmentos,
organizam, cotextualmente, cadeias intertextuais sequenciais que são
sintagmáticas, distinguindo-se da seleção de fragmentos intertextuais,
que é paradigmática. As cadeias intertextuais são construídas por
graus diferentes de complexidade, dado o caráter mais ou menos
formal como o texto é produzido. “Assim, os diferentes tipos de textos
variam radicalmente quanto ao tipo de redes de distribuição e cadeias
intertextuais em que eles entram, e, portanto, quanto aos tipos de
transformação que eles sofrem” (FAIRCLOHGH, 2001, p.167).
As transformações ocorrem como ação social que atribui a cada
fragmento de texto na constituição de cadeias intertextuais uma força
relacionada às interpretações interpessoais dos enunciados. Essa força
do enunciado, decorre de uma ação social e é interpretada à luz da ação
social que realiza por meio de atos de fala, como ordenar, ameaçar,
prometer. Fairclough (2001) ressalta que a força de um enunciado pode
ser interpretada recorrendo-se previamente à interpretação do contexto
de situação ou mesmo do contexto sequencial em que o discurso circula.
No cartaz, as cadeias intertextuais são introduzidas e sequenciadas com
o intuito de angariar confiança do destinatário, por intermédio da força
enunciativa do compromisso assumido pelo prometer: Desfaz, Afasta,
Traz, Aceitamos.
O consumo de texto está atrelado aos diferentes contextos em que
a interpretação se dá, podendo ser individual ou coletiva e contando,
ainda, com a formalidade na distribuição, se simples ou se complexa,
o que apresentará resultados variáveis, de natureza extradiscursiva ou
discursiva, pela força do enunciado. Por essa variação, a coerência deixa
de ser abordada apenas como propriedade inerente ao texto, para ser
considerada como propriedade, também, das interpretações, geradas
por leituras diferentes, individuais ou coletivas, em contextos sociais
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diversos, pois o texto é, tanto, uma unidade de significação, quanto, uma
fonte de efeitos de sentido.
Para que um texto faça sentido, é necessário que os intérpretes
encontrem uma maneira de convencionar seus vários dados em
uma unidade coerente, conquanto não necessariamente unitária,
determinada ou não-ambivalente. O conceito de coerência é o cerne
de muitas explicações sobre a interpretação. Fairclough (2001, p. 171)
pondera:
Os textos postulam sujeitos intérpretes e implicitamente
estabelecem posições interpretativas para eles que
são ‘capazes’ de usar suposições de sua experiência
anterior, para fazer conexões entre os diversos elementos
intertextuais de um texto e gerar interpretações coerentes.
Não se deve entender com isso que os intérpretes sempre
resolvam plenamente as contradições de textos.

O cartaz, em questão, tem uma organização coerente interna,
garantida pela ausência de contradições semânticas entre os fragmentos
e as cadeias intertextuais, pois sua expansão se dá por unidades lexicais,
pertencentes a um mesmo campo semântico, seja na referência ao
modelo de cartaz de divulgação de serviços divinatórios: Mãe de,
Desfaz trabalho, Afasta encosto, Traz em, Aceitamos oferenda; seja, às
especificidades do trabalho acadêmico: TCC, Revisão gramatical e de
estilo, ABNT, Revisão de formatação, monografia. É pela ironia na relação
entre esses dois campos semânticos que a coerência global é construída
e o texto interpretado e consumido com a leveza do humor.

PRÁTICA SOCIAL
A prática discursiva tem por condição especificar as práticas sociais
de produção e consumo do texto, o que indica que todo discurso, por ser
um evento comunicativo, é passível de ser socialmente analisado, a partir

241

Vozes do Social
do critério da ideologia e da hegemonia, com o objetivo de especificar
“a natureza da prática social da qual a prática discursiva é uma parte,
constituindo a base para explicar por que a prática discursiva é como é;
e os efeitos da prática discursiva sobre a prática social” (FAIRCLOUGH,
2001, p. 289).
Na dimensão da prática social, são analisadas as circunstâncias
institucionais e organizacionais do evento discursivo, e de que maneira
elas moldam, ideológica e hegemonicamente, a natureza da prática
discursiva, e que efeitos trazem em relação as representações e as
transformações imprimidas no texto pela constituição intertextual e
pelas cadeias intertextuais. Espera-se, dos resultados, a explicação
de como ocorre o relacionamento da instância das práticas social
e discursiva com as ordens de discurso que ela descreve e os efeitos
de reprodução e transformação dessas ordens, atreladas aos efeitos
ideológicos e hegemônicos particulares: sistemas de conhecimento e
crença, relações sociais, identidades sociais (FAIRCLOUGH, 2001).
A análise da prática social se dá pelo texto, do qual são destacados
os “modos habituais, ligados a perspectivas temporais e espaciais
específicas, em que os indivíduos aplicam recursos (materiais ou
simbólicos) para agir conjuntamente no mundo” (Chouliaraki;
Fairclough, 1999, p.21). Dessa forma, as pessoas estão envolvidas em
atividades por meio das quais a vida social é conduzida e isso se faz em
contextos específicos de práticas e, de forma mais recorrente, por meio
do conjunto de textos que produzem e que consomem. É por meio de
textos que são exploradas as estruturas de dominação, as operações de
ideologia e as relações sociais.
Nesse domínio, a função textual concerna à maneira como as
informações são organizadas e relacionadas no texto, por meio de
escolhas sobre o modelo e sobre a estruturação sintagmática projetada
por escolhas de produção de sentidos que constroem, mantêm ou
subvertem as identidades sociais, as relações sociais, os conhecimentos
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e as crenças (FAIRCLOUGH, 1992). Esse processo de construir, manter
e subverter está bastante evidente no cartaz em análise, há um modelo
popular de cartaz para oferecimento de serviços; há duas instituições
hegemônicas, instauradas com base em valores ideológicos políticos,
econômicos e sociais, uma religiosa e outra educacional, que exercem
domínio e poder, uma pela crença e outra pelo conhecimento. Quando
são imbricados esses poderes, por meio da construção sintática do texto,
a ordem é subvertida e ironizados a ordem e o poder: Afasta o encosto da
ABNT/Revisão da formatação segundo a entidade da sua cabeça.

MODELO TRIDIMENSIONAL
A análise de discurso textualmente orientada tem por categorias
o modelo tridimensional, proposto, inicialmente, por Fairclough em 1989
e aprimorado em 1992, que distingue três dimensões no discurso: texto,
etapa descritiva; prática discursiva, etapa interpretativa; e prática social,
etapa explicativa. As três etapas associam teoria linguística e teoria
social. Assim, qualquer evento discursivo é tridimensional: é um texto,
unidade de significação passível de análise linguística; é uma prática
discursiva, interação textual e processos de produção e de interpretação
textual; e é um exemplo de prática social, circunstâncias institucionais e
organizacionais do evento discursivo, que moldam a natureza da prática
discursiva e os efeitos sociais constitutivos/construtivos do discurso.
Os critérios para o estabelecimento das categorias de análise
linguística vêm da concepção sistêmico-funcional de Halliday (1994),
que considera a linguagem na forma como ela é configurada pelas
funções sociais que deve atender. Fairclough (2001), então, passou
a considerar três perspectivas de análise: a multidimensional, que
avalia as relações entre mudança discursiva e social e, também, para
relacionar as propriedades particularizadas de textos às propriedades
sociais de eventos discursivos; a multifuncional, que examina as
mudanças nas práticas discursivas que contribuem para mudar o
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conhecimento, as relações e as identidades sociais; e a histórica, que
discute a “estruturação ou os processos ‘articulatórios’ na construção de
textos e na constituição, em longo prazo, de ‘ordens de discurso’” (p. 27).
Os fundamentos para a definição das categorias de análise social
decorrem dos conceitos de ideologia e de hegemonia de Gramsci (2002
[1929]) e da acepção de ordem do discurso de Foucault (1971). Por esses
embasamentos, para Fairclough (2001), uma investigação da constituição
social do discurso deve especificar as relações e as estruturas sociais,
de embasamento ideológico e de atuação hegemônica, na constituição
das ordens do discurso, quais sejam, procedimentos de controle e de
exclusão do discurso, além de imposição de regras ao sujeito do discurso
a partir de práticas e sistemas de coerção.
Por esse modelo tridimensional ser analítico de texto e de discurso,
assume o posicionamento de que qualquer evento ou exemplo de
discurso pode ser considerado, simultaneamente, um texto (análise
linguística), uma prática discursiva (análise interpretativa) e uma prática
social (análise explicativa).
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