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APRESENTAÇÃO 

 

 

 

A Análise do Discurso é um canteiro de diálogos e confrontos teóricos no qual pesquisadores podem 

falar de lugares múltiplos sobre sujeitos discursivos que acabam inquietando a todos nós, estudiosos do 

discurso. Parece-nos que essa inquietação é a movência para a busca de campos discursivos e a compreensão 

da existência histórica das pesquisas científicas, que coloca o sujeito no centro das atenções. Sabemos que 

esse sujeito é a elaboração ao mesmo tempo de uma força de controle e uma força criativa, mostrando que o 

homem não é livre para fazer o que quiser, que não pode livrar-se do outro para ser ele mesmo, mas que 

pode, ao mesmo tempo, reinventar essa alteridade: uma fonte para acontecimentos que nunca se repetem. 

Nessa esteira, os lugares de pesquisa podem, assim, ser entendidos como apresentando uma ordem 

própria, uma lei única, que faz com que cada trabalho se vista com uma roupa singular e distinta de qualquer 

outra. Com um lugar diríamos, então, que vem junto posições, entrelaçando um lugar próprio a um olhar, 

afinado e agudo, apontando posicionamentos que descrevem e analisam as singularidades e coerções dos 

sujeitos que somos nas ciências da vida. 

Esta revista apresenta, portanto, um cenário de olhares díspares a partir de lugares estabelecidos no 

discurso midiático, jurídico, literário e cinematográfico. Certamente, investidas discursivas cuja regularidade 

tem em seu seio a constituição de sujeitos e deslocamentos que ajudam a compor uma fotografia da nossa 

forma de viver e se comportar diante dos fatos da vida, hoje.  

 

Nilton Milanez e Janaina de Jesus Santos 

Organizadores 

 

 

 



 

 

 

ANÁLISE DO DISCURSO: UM CAMPO DE REFORMULAÇÕES 

 

 

Renan Belmonte Mazzola 

 

 

Um olhar retrospectivo sobre as fundações e uma reflexão 
epistemológica sobre a disciplina parecem, doravante, 

necessários a toda nova pesquisa nesse domínio (PAVEAU; 
SARFATI, 2006). 

 

 

Introdução 

 

A Escola francesa de Análise do Discurso passou por várias reformulações empreendidas por seu 

principal fundador, Michel Pêcheux, na França, desde 1969. Por esse motivo, julgamos sempre bem-vindo 

um “retorno à história” desse campo, partindo dos acontecimentos e conjunturas sociais que precederam sua 

emergência, passando por sua “irrupção” no domínio das ciências humanas e no interior de um embate com 

outras disciplinas, até a chegada ao último estágio do qual deriva um número indeterminado de pesquisas que 

se baseiam na AD. Por isso, não pretendemos apenas realizar uma “escavação”, mas evitar equívocos muito 

comuns hoje, no que diz respeito à utilização de conceitos distantes e opostos, como sujeito assujeitado 

pela ideologia e micropoderes num mesmo contexto.  

 Todas essas questões, portanto, motivaram a realização deste trabalho, que pretende “retornar” e, 

também, esclarecer. É muito arriscado caminhar adiante, olhando para os novos objetos tomados pelos 

estudos do discurso sem compreender de onde se origina esse campo do saber. Nesse sentido, damos voz a 

Bachelard (1996, p. 18): “o espírito científico proíbe que tenhamos uma opinião sobre questões que não 

compreendemos, sobre questões que não sabemos formular com clareza”. 

 

Maio de 1968: um período convulsivamente engajado 

 

A Análise do Discurso emergiu em uma conjuntura de crise. Em maio de 1968, estudantes 

manifestavam-se nas universidades francesas de Nanterre e Sorbonne. Reivindicavam contra a rigidez do 

sistema educacional. Charles De Gaulle, o presidente-general da época, esmagava as greves com ações 

policiais no Quatier Latin. A França passava por uma convulsão interna, os estudantes lutavam ainda por 

grandes utopias e a tensão relacionava-se diretamente com a política. O movimento ganhou mais força 

quando a classe trabalhadora aderiu ao movimento estudantil para colocar em pauta suas reivindicações. Em 

consequência, houve uma onda de greves operárias por melhores condições de trabalho e maiores salários. 
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 Dentre os intelectuais que reivindicavam naquele momento de grandes tensões, destacavam-se: J. 

Lacan (na psicanálise), R. Barthes, L. Althusser, J. Kristeva, C. Lévi-Strauss (na antropologia), M. De Certeau 

(na historiografia), entre outros. Todos eles eram vinculados ao partido comunista francês2. Não era, 

portanto, somente nas ruas que se observava essa conjuntura de crise: havia também uma grande crise teórica. 

Esse momento é marcado por uma superação dos paradigmas do estruturalismo francês que, segundo Henry 

(1997, p. 27), “fez da linguística a ciência-piloto; os estruturalistas tentaram definir seus métodos tendo como 

referência a linguística”. Robin (1977), que analisa as mudanças ocorridas no campo da linguagem, afirma que 

houve uma passagem, no final da década de 60, de uma “linguística da frase” para uma “linguística do 

discurso”3, pois, até então, privilegiava-se, no estudo de uma língua, a langue saussuriana, isto é, o sistema, 

abstrato, coletivo, do qual se podia extrair um produto lógico de descrição. A superação de tais paradigmas 

exigiu que os estudos linguísticos começassem a pensar em um diálogo com a parole, trazendo à cena o 

sujeito e os elementos sócio-históricos (isto é, as exclusões saussurianas): não se pretendia pensá-los 

separadamente, mas em sua inter-relação. 

 

A (dupla) fundação da Análise do Discurso 

 

As reconsiderações acerca da teoria é um procedimento intrínseco à evolução das ciências humanas. 

O estágio atual dessas ciências é fruto de afirmações, debates, correções, reconsiderações, diálogos e 

alterações. A linguística, a partir dos anos 60, preocupava-se já com a análise de um objeto “além da frase”, 

ou seja, exigia-se a abordagem da articulação entre o material linguístico e seu exterior. Não obstante, o 

momento inicial não é menos importante do que o “último estágio” da disciplina, pelo contrário, é o solo 

sobre o qual nos apoiamos para enxergar a construção do edifício teórico. 

 

Para Maldidier (1997) a história da Análise do Discurso na França pode ser lida através de 
uma dupla fundação, no final dos anos 60, nas figuras de Jean Dubois e de Michel Pêcheux. 
Apesar das diferenças, os dois fundadores tinham como pano de fundo o panorama da 

França da época. Dubois e Pêcheux eram ligados ao marxismo e à política (GREGOLIN, 
2003, p. 23). 

 
 

Em 1969, Jean Dubois publicou o artigo “Lexicologia e análise do enunciado”, e Michel Pêcheux, 

Analyse automatique du discours. As duas obras são consideradas os marcos inaugurais desse campo do 

saber. Jean Dubois, de um lado, contribui com sua formação linguística em lexicologia e lexicografia; por 

outro lado, Pêcheux, como um “filósofo do marxismo”, traz sua influência de L. Althusser, bem como os 

diálogos que traça com a epistemologia, a psicanálise, a linguística e a filosofia – saberes incorporados por 

membros do grupo althusseriano, do qual Pêcheux participava. 

                                                
2 Michel Foucault também estava em cena, mas não na militância. Foi vinculado ao PCF até os anos 50, e depois se desvinculou, 
em razão de uma briga com o partido. 
3 Confira Gregolin (2003), que também trata a questão da passagem de uma “linguística do enunciado” a uma “linguística da 
enunciação”. 
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 Mussalim e Bentes (2004) afirma que a linguística aparece como um horizonte para o projeto 

althusseriano (releitor de Marx) da seguinte maneira: como a ideologia deve ser estudada em sua 

materialidade, a linguagem se manifesta como lugar privilegiado em que se materializa a ideologia. A 

linguagem se colocava, para Louis Althusser, como via por meio da qual é possível depreender o 

funcionamento da ideologia. Partindo do pressuposto de que as ideologias têm existência material, elas 

passam a ser estudadas não mais como ideias, mas como um conjunto de práticas materiais que reproduzem 

as relações de produção. Trata-se do materialismo histórico: um importante pilar epistemológico sobre o 

qual se erigirá a Análise do Discurso. 

O livro Analyse automatique du  discours, segundo Gregolin (2003, p. 23), “inaugura uma 

abordagem transdisciplinar convocando uma teoria linguística, uma teoria da história e uma teoria do sujeito”. 

A relação entre política e campo do saber que se estabelecia naquele momento histórico era muito estreita e 

apaga-se atualmente, em função da dissolução dos partidos de esquerda, entre outras coisas. No final dos 

anos 60, notamos que o conceito de materialismo histórico – derivado do marxismo – juntamente com a 

Linguística presidiram o nascimento da Análise do Discurso. 

 O grupo de Michel Pêcheux, portanto, no interior de seu Laboratório de Psicologia Social do CNRS – 

associado à Universidade de Paris VII – vai travando diálogos e duelos com importantes figuras das ciências 

humanas daquele período, a saber: L. Althusser, M. Foucault, J. Lacan e M. Bakhtin. 

 

Quatro nomes, fundamentalmente, estão no horizonte da AD derivada de Pêcheux e vão 
influenciar suas propostas: Althusser com sua releitura das teses marxistas; Foucault com a 
noção de formação discursiva, da qual derivam vários outros conceitos (interdiscurso; memória 
discursiva; práticas discursivas); Lacan e sua leitura das teses de Freud sobre o inconsciente, 
com a formulação de que ele é estruturado por uma linguagem; Bakhtin e o fundamento 
dialógico da linguagem, que leva a AD a tratar da heterogeneidade constitutiva do discurso 

(GREGOLIN, 2003, p. 25, grifo da autora). 
 
 
 A Análise do Discurso, que toma por objeto o discurso “no qual confluem a língua, o sujeito e a 

história” (GREGOLIN, 2003, p. 25), resumidamente, procurava compreender a produção de sentidos em 

uma sociedade. Os sentidos e os efeitos de sentido, por sua vez, são: 

 Históricos e sociais (teoria marxista); 

 Realizados por sujeitos (teoria freudiana); 

 Realizáveis por meio da materialidade da linguagem (teoria saussuriana).  

Isso significa que podemos apreender o discurso através dos meios que o materializam, que lhe atribuem 

uma forma material. Por essas e outras razões, a Análise do Discurso se constitui como um lugar de 

enfrentamentos teóricos4, um campo de entremeio e vizinhanças constitutivas. Afirma Gregolin (2006a, p. 

35): “o solo epistemológico da AD foi fertilizado pela interpretação que cada um desses autores [Althusser, 

                                                
4  Cf. Gregolin (2003). 
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Lacan, Bakhtin, Foucault] fez daquilo que Pêcheux chamou de „tríplice aliança‟, em torno de Saussure, Marx e 

Freud.” 

 Assim, o solo da AD solidifica-se cada vez mais, e o termo discurso vai adquirindo um sentido 

próprio. Segundo Gravitz (1990 apud PAVEAU; SARFATI, 2006, p. 202), “considerar a estruturação de um 

texto em relação às suas condições de produção, é considerá-lo como discurso.” Essa constatação de Gravitz 

originou-se da afirmação do próprio Pêcheux (1997a, p. 77, grifo do autor): “um discurso é sempre 

pronunciado a partir de condições de produção dadas”. A Análise do Discurso não considera o sentido 

como um elemento imanente ao texto. O sentido relaciona-se com um exterior: 

 

[...] na abordagem que nos interessa aqui e que é representada pelo que se denomina Escola 
francesa, definiremos a análise do discurso como a disciplina que estuda as produções 
verbais no interior de suas condições sociais de produção. Essas são consideradas como 
partes integrantes da significação e do modo de formação dos discursos. A análise do 
discurso distingue-se da linguística textual, cujo objeto é o funcionamento interno do texto, e 
da análise literária que, mesmo considerando o contexto, não repousa sobre o postulado da 

articulação entre o linguageiro e o social (PAVEAU; SARFATI, 2006, p. 202). 
 
 

 Michel Pêcheux5, ao final dos anos 60, elaborou uma teoria discursiva e um dispositivo que desse 

conta da aplicação dessa teoria (a análise automática) em uma grande quantidade de corpus. Utilizando-se da 

obra althusseriana, Pêcheux contamina-se com uma certa leitura das teses marxistas. O objetivo de Althusser 

“era abrir o marxismo para novas elaborações teóricas sem perder o que Marx havia produzido [...]” (HENRY, 

1997, p. 31). Althusser, em conjunto com Lacan e Pêcheux, marcam o lugar da releitura, não apenas no 

sentido de “ler novamente”, mas, também, de trazer o que é lido para a contemporaneidade, provocando, 

adaptações, retificações, deslizamentos. 

 

Pêcheux sempre teve como ambição abrir uma fissura teórica e científica no campo das 
ciências sociais, e, em particular, na psicologia social. Ele afirmava, no momento da 
publicação de Análise automática do discurso, que ali se encontrava seu objetivo profissional 
principal. Nessa tentativa, ele queria se apoiar sobre o que lhe parecia já ter estimulado uma 
reviravolta na problemática dominante das ciências sociais: o materialismo histórico tal como 
Louis Althusser o havia renovado a partir de sua releitura de Marx; a psicanálise, tal como a 
reformulou Jacques Lacan, através de seu “retorno a Freud”, bem como certos aspectos do 

grande movimento chamado, não sem ambiguidades, de estruturalismo (HENRY, 1997, p. 
14). 
 
 

Todos esses fatores constituem, resumidamente, a conjuntura no interior da qual surgiu a primeira 

fase da Análise do Discurso de linha francesa, marcada por seu contato com outros campos do saber. Em 

razão disso, a AD nunca pôde ser chamada de monodisciplinar, e, é bem verdade, Pêcheux nem mesmo a 

idealizou para ser uma disciplina de instituições de ensino. 

                                                
5 Michel Pêcheux assinou seus primeiros textos sob o pseudônimo de Thomas Herbert. São eles: « Réflexions sur la situation 
théorique des sciences sociales, spécialement de la psychologie sociale », de 1966; e « Remarques pour une théorie 
générale des idéologies », de 1968. Cf. Henry (1997, p. 13). 
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A “primeira época” da Análise do Discurso 

 

Michel Pêcheux, Michel Foucault e Mikhail Bakhtin relacionam-se intimamente com os três 

momentos da Análise do Discurso, que se constituem a partir dos diálogos e duelos que Pêcheux 

(althusseriano, num primeiro momento) tem com Foucault (no segundo momento) e com Bakhtin (no último 

estágio). 

A primeira época da Análise do Discurso vai de 1969 a 1975, iniciada com a publicação de Analyse 

automatique du discours (1997a), de Pêcheux. É marcadamente centrada na relação que Pêcheux 

estabelece com Louis Althusser, acerca do conceito de ideologia6. O objeto de análise constituía-se de 

grandes textos políticos escritos e os dispositivos de análise se voltavam unicamente para eles. A principal 

preocupação desse período pousava na questão do método estruturado, e isso pode ser facilmente observado 

na segunda parte do Analyse automatique, cujo destaque se volta para os cálculos matemáticos e algoritmos 

que descrevem o dispositivo de análise automatizada do processo discursivo, que se realizava através da ajuda 

de recursos informáticos para o processamento de grandes quantidades de corpora. Daí deriva a pergunta: 

Qual é, então, o papel do analista? A ele cabia interpretar os dados obtidos após a automatização, 

relacionando-os com a) a ideologia; b) com os sujeitos; e c) com o histórico-social. Devia-se extrair disso tudo 

uma formulação do tipo: naquele momento histórico, naquele lugar, estava em jogo a questão X, para 

a qual convergiam enunciados do tipo A, B e C; contra o qual se posicionavam outros, do tipo D, E 

e F.  

 A AD-1 trata da maquinaria discursivo-estrutural geradora de discursos. Para Pêcheux (1997b, p. 

311), “um processo de produção discursiva é concebido com uma máquina autodeterminada e fechada sobre 

si mesma, de tal modo que um sujeito-estrutura determina os sujeitos como produtores de seus discursos”. A 

maquinaria existente na vida social, produzia sentidos sob a forma de paráfrase, e os faziam ser repetidos, de 

forma que os sujeitos eram assujeitados a essas máquinas. Essa fase se caracteriza por apresentar um método 

que atua por etapas sobre um corpus fechado de sequências discursivas. Utiliza-se aqui uma álgebra 

discursiva, que permite construir formalmente a estrutura geradora do processo associado ao corpus. 

Mussalim e Bentes (2004) ilustram essa questão analisando o discurso liberal e o discurso marxista, derivados 

de diferentes máquinas geradoras, cada uma delas idêntica a si mesma e fechada sobre si mesma. 

 O sujeito, portanto, é tratado como assujeitado pela maquinaria discursiva. Pêcheux (1997b, p. 311) 

costumava afirmar: “os sujeitos acreditam que „utilizam‟ seus discursos quando na verdade são seus „servos‟ 

assujeitados, seus „suportes‟”. Isso se deu pelo fato de Pêcheux se pautar nas teses althusserianas sobre os 

aparelhos ideológicos (A. I. E.) e o assujeitamento, que propõem um sujeito atravessado pela ideologia e 

pelo inconsciente. O sujeito desse período tinha a ilusão de que era a fonte de seus dizeres, mas na verdade 

era apenas um reprodutor do já-dito. Outro destaque desse momento: “a existência do outro está 

                                                
6 Cf. Althusser (1983). 
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subordinada ao primado do mesmo” (PÊCHEUX, 1997b, p. 313). Isso, segundo Gregolin (2006b, p. 62), 

“levou a análise à busca das invariâncias, das paráfrases de enunciados sempre repetidos. Essas críticas 

conduzem à „segunda época‟, quando se inicia o movimento em direção à heterogeneidade, ao Outro [...]”. 

 O marco de transição da primeira época para a segunda é o livro Les vérités de la palice  (1975)7, 

que constitui uma crítica à semântica formal, reiterando as teses althusserianas e a questão do sujeito 

assujeitado. É como que uma última defesa de Pêcheux ao período de 1969 a 74, e, por isso, Les vérités de 

la palice representa uma obra de fechamento. Foi adicionado à sua edição de língua inglesa, cerca de três 

anos mais tarde, um anexo denominado “Só há causa daquilo que falha ou o inverno político francês: início 

de uma retificação” (1995b), em que Michel Pêcheux revê algumas formulações e desconstrói a teoria lá 

presente. 

 

A “segunda época” da AD 

 

Vai de 1975 a 1980. Pêcheux publica o anexo a Les vérites de la palice (1995b) e um artigo em 

conjunto com Catherine Fuchs8 (1997c), de 1975. Esse artigo, denominado “A propósito da análise 

automática do discurso: atualização e perspectivas”, em conjunto com outros textos, dá início à segunda 

época da AD. É explícita, nele, a necessidade de refletir e reformular esse campo teórico devido às dúvidas 

que surgiram a partir dos trabalhos concebidos com base na análise automática do discurso. Consideremos o 

início do artigo: 

 

[...] nestes últimos anos, a “análise automática do discurso” (abreviadamente: AAD) produziu 
um certo número de publicações, tanto no nível teórico quanto no das aplicações 
experimentais. Parece-nos que as observações, interpretações, críticas ou mesmo 
deformações que suscitaram nestes dois níveis precisam de uma reformulação de conjunto, 
visando a eliminar certas ambiguidades, retificar certos erros, constatar certas dificuldades 
não-resolvidas e, ao mesmo tempo, indicar as bases para uma nova formulação da questão, à 
luz dos desenvolvimentos mais recentes, frequentemente não-publicados, da reflexão sobre a 
relação entre a linguística e a teoria do discurso. Daí, a presença indispensável de um 

linguista no balanço que empreendemos (PÊCHEUX; FUCHS, 1997c, p. 163). 
 
 

No sentido de caminhar em direção às reformulações, Pêcheux e Fuchs nos apresentam um “quadro 

epistemológico geral” daquilo que eles chamam “empreendimento”, referindo-se à AD. Esse quadro 

epistemológico reside na articulação entre três regiões do conhecimento científico, consagrando como nunca 

a AD num campo de entremeio. As vizinhanças teóricas, portanto, são: 

 

1. o materialismo histórico, como teoria das formações sociais e de suas transformações, 
compreendida aí a teoria das ideologias; 

                                                
7 Trad. Bras. Semântica e discurso (1995a). 
8 Revista Langages, n. 37. 
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2. a linguística, como teoria dos mecanismos sintáticos e dos processos de enunciação ao 
mesmo tempo; 
3. A teoria do discurso, como teoria da determinação histórica dos processos semânticos. 
Convém explicitar ainda que estas três regiões são, de certo modo, atravessadas e articuladas 

por uma teoria da subjetividade (de natureza psicanalítica) (PÊCHEUX; FUCHS, 1997c, p. 
163-164). 
 
 

Apesar da Análise do Discurso se encontrar em sua segunda época, a abordagem do sujeito ainda se 

dá através da interpelação pela ideologia. Para Gregolin (2006b, p. 62, grifo da autora), “é nesse artigo, 

também, que Pêcheux refina análise das relações entre língua, discurso, ideologia e sujeito, formulando sua 

teoria dos „dois esquecimentos‟: sob a ação da interpelação ideológica, o sujeito pensa que é a fonte do dizer, 

pois este se apresenta como uma evidência”. É nesse momento também que Pêcheux assume a utilização da 

noção de formação discursiva9, emprestada a Foucault. Inicia-se, então, a explosão do conceito de 

“máquina estrutural”, cuja causa é a própria noção de formação discursiva. Exemplifica Pêcheux (1997b): 

“uma FD não é um espaço estrutural fechado, pois é constitutivamente „invadida‟ por elementos que vêm de 

outro lugar (isto é, de outras FD) que se repetem nela, fornecendo-lhe suas evidências discursivas 

fundamentais”. Na AD-2, portanto, o objeto de análise passará a ser as relações entre as máquinas 

discursivas. As formações discursivas podem ser uma ou várias, interligadas, que 

 

determinam o que pode e deve ser dito (articulado sob a forma de uma harenga, um sermão, 
um panfleto, uma exposição, um programa etc.) a partir de uma posição dada numa 
conjuntura, isto é, numa certa relação de lugares no interior de um aparelho ideológico, e 

inscrita numa relação de classes (PÊCHEUX; FUCHS, 1997c, p. 166-167). 
 
 

A lei de que “a ideologia interpela os indivíduos em sujeitos” só se realiza através de um conjunto 

complexo determinado de formações ideológicas, que é entendida como “um conjunto de atitudes e 

representações [...] e se relacionam mais ou menos diretamente a posições de classes em conflito umas com 

as outras” (PÊCHEUX; FUCHS, 1997c, p. 166). 

 Na esteira das reformulações problematizadas, os autores relembram que o ponto de partida da AAD 

eram os corpora discursivos, e o dispositivo comportava uma fase de análise linguística. No entanto, a 

escolha de determinado método linguístico “pressupõe uma definição prévia da natureza e do papel que se 

atribui à língua” (p. 171-172). No que se refere ao conceito de efeito de sentido, muito caro à AD, explica-

nos Pêcheux e Fuchs (1997c, p. 169, grifo nosso): 

 

                                                
9
 Em muitos textos que trazem a história da Análise do Discurso, encontramos o fato de que Michel Pêcheux teria emprestado o 

sintagma formação discursiva a Foucault (2007), reconfigurando-o de acordo com o conceito althusseriano de ideologia. O 
próprio Pêcheux (1997b) assume o gesto. Cronologicamente, conforme nos afirma Baronas (2003), a utilização do termo formação 
discursiva por Pêcheux data de 1968, em um texto produzido com C. Fuchs, chamado “Lexis e metalexis: les problèmes des 
determinants”. Portanto, um ano antes da publicação d'A arqueologia do saber. “A reformulação do conceito foucaultiano de 
formação discursiva no quadro da teoria marxista althusseriana ocorre somente com a publicação do “A semântica e o corte 
saussuriano: língua, linguagem e discurso”, em 1971” (BARONAS, 2003, p. 100). O autor aponta ainda que, em colóquio realizado 
no México em 1977, Pêcheux se refere à possibilidade de pensar a divisão do sentido no interior de uma mesma FD. 
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[...] a produção de sentido é estritamente indissociável da relação de paráfrase entre 
sequências tais que a família parafrásitca destas sequências constitui o que se poderia chamar 
a “matriz do sentido”. Isto equivale a dizer que é a partir da relação no interior desta 
família que se constitui o efeito de sentido, assim como a relação a um referente que 
implique este efeito. 
 
 

Dito isso, eles ainda complementam mais à frente: “a língua constitui o lugar material onde se realizam 

estes efeitos” (PÊCHEUX; FUCHS, 1997c, p. 172, grifo dos autores). No entanto, a questão da análise dos 

efeitos de sentido esbarra na possibilidade de se efetuar uma leitura subjetiva do corpus. A problemática gira 

em torno do papel da semântica na análise linguística. Por fim, Pêcheux e Fuchs sentem necessidade de 

esmiuçar mais detalhadamente outros termos – como superfície linguística, objeto discursivo e processo 

discursivo – para que não haja possíveis ambiguidades. Em suma, esse período é marcado por duas 

incorporações: a) do conceito de aparelhos ideológicos de estado, de L. Althusser; b) da releitura da 

noção de FD, de Foucault, mas no interior das lutas de classe. 

 

A “terceira época” da AD e algumas palavras finais 

 

Os limites da terceira época ainda não são bem definidos. J.-J. Courtine (1981) a considera entre 1980 

e 1983 – quando se dá a morte de Michel Pêcheux. Outros historiadores afirmam que ela se estende até os 

dias de hoje. Nesse momento, já estão incorporados à teoria discursiva elementos derivados dos trabalhos de 

M. Foucault e de M. Bakhtin (sobre a heterogeneidade dos discursos), cuja penetração se deu através de J. 

Authier-Revuz. É um momento marcado pelo encontro desses outros teóricos e por uma desconstrução de 

alguns “dogmas” defendidos até então. Nota-se também a desconstrução total da maquinaria discursiva e da 

noção de formação discursiva. Diz-nos Pêcheux (1997b, p. 315, grifo nosso): Assim, a insistência da 

alteridade na identidade discursiva coloca em causa o fechamento desta identidade, e com ela a própria noção 

de maquinaria discursiva estrutural... e talvez também a de formação discursiva.  

Na AD-3, os diferentes discursos que atravessam uma FD não se constituem independentemente uns 

dos outros para serem postos em relação, mas se formam de maneira regulada no interior de um 

interdiscurso. Gregolin (2006c, p. 23), explica em nota: “praticamente, os analistas franceses passam a operar 

com a ideia de memória e interdiscursividade em substituição ao conceito de FD, a partir dos anos 

oitenta.”10 Tem-se um sujeito, agora, dividido, clivado e heterogêneo; o outro, o desconhecido e o 

inconsciente passam a fazer parte de sua identidade, através de uma primazia sobre o mesmo.  

Em 1981, em prefácio ao trabalho de Courtine (1981), Pêcheux (1981) reconhece a necessidade da 

reformulação dos conceitos teórico-metodológicos no campo da análise do discurso. Dois anos mais tarde, 

com o livro O discurso: estrutura ou acontecimento (1983), Pêcheux resgata outras materialidades da 

                                                
10 Baronas (2003, p. 46-47) assinala que “embora denegado pelo grupo de Michel Pêcheux na França, [o conceito de FD] 
permanece ainda bastante operativo nas pesquisas sobre o discurso, principalmente no Brasil.” Mais adiante, evidencia: “desde que 
reconfigurado a partir do mirante do dialogismo bakhtiniano, por exemplo, esse conceito pode ainda ser bastante produtivo para a 
teoria do discurso”. 
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linguagem e as toma também como objetos passíveis de análise, como as falas do cotidiano e as imagens, por 

exemplo. Com isso, a Análise do Discurso aproxima-se de uma semiologia, cuja finalidade é possibilitar a 

AD pensar o não-verbal. 

Tentamos, portanto, neste trabalho, delinear algumas das reformulações pelas quais passou a Análise 

do Discurso desde o momento de sua constituição, na França. Acreditamos que uma das tarefas do 

pesquisador que se encontra nessa “escola” é esclarecer as origens desse campo heterogêneo e multifacetado. 

Somente dessa forma o “retorno” significa. 
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A INTERDIÇÃO COMO DISPOSITIVO CONSTITUTIVO NA PRODUÇÃO 

MIDIÁTICA DE IDENTIDADES NORDESTINAS 

  

 

Maria Regina Baracuhy Leite 

 

 

Considerações introdutórias 

 

Nosso trabalho se insere dentro de um projeto chamado Discurso, Memória e Sentido: 

Construções Identitárias em Diversos Gêneros Discursivos, cujo objetivo é discutir e analisar como se 

produzem identidades para a região Nordeste em diversos gêneros discursivos. Trabalhamos, sobretudo, com 

o gênero propaganda. Assim, há diversos pesquisadores trabalhando com a propaganda turística, a 

propaganda no discurso da culinária, a propaganda no discurso da moda. Porém, trabalhamos também com 

outros gêneros como a charge, o gênero digital orkut e também com vários discursos como o publicitário, o 

político, o da sexualidade, o da culinária, o da moda, para ver, nesses campos discursivos, como se constroem 

identidades, sobretudo, para o espaço e o povo nordestino. 

Há vários eixos sobre os quais se apóiam nossas pesquisas, como o Discurso, a Memória, o Sentido, a 

Identidade e todos eles convergem para o eixo central, que é o Sujeito. Nosso referencial teórico é o da 

Análise do Discurso de linha francesa (AD) na interface com os Estudos Culturais, que nos fornece subsídios 

teóricos para tratarmos da questão da identidade. Nesta apresentação, recorreremos, para analisar nosso 

corpus, aos seguintes teóricos: Michel Foucault (1999), para enfocar as relações de poder e os teóricos dos 

Estudos Culturais, como Tomaz Tadeu da Silva (2003), Stuart Hall (2001/2003) e Zygmunt Bauman (2005). 

O elo que relaciona a AD e os Estudos Culturais é o fato de ambas entenderem a identidade como 

uma construção discursiva situada em um momento histórico. Isso significa dizer que ela só adquire sentido 

nos discursos sociais em que são produzidas. Por isso, para Hall (2003, p. 109), é preciso “compreendê-las 

como produzidas em locais históricos e institucionais específicos, no interior de formações e práticas 

discursivas específicas, por estratégias e iniciativas específicas”. 

Ao tratar da identidade, os Estudos Culturais também vão enfocar o sujeito social e como na 

perspectiva da AD, vão entendê-lo não como um ser empírico, individual, mas como sendo disperso, 

fragmentado, múltiplo (HALL, 2001, p. 34-38), assim como as identidades. Não há identidade sem sujeito e 

também sujeito sem discurso. As identidades se produzem a partir do outro. Só existe “o ser nordestino” 

porque o não-nordestino: o sulista, o nortista, etc. 

Além disso, todo processo identitário se constrói vinculado a uma rede de memórias que o ancora e o 

legitima. As identidades só existem no interior das instituições sociais, estando ligadas à cultura e ao 
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imaginário social, de onde elas (as identidades) retiram seus símbolos e representações. A identidade é uma 

construção social.  

Outro aspecto que abordamos em nossos trabalhos diz respeito às relações de poder que perpassam 

todos os processos identitários. Segundo Silva (2003, p. 81), “o poder de definir a identidade e de marcar a 

diferença não pode ser separado das relações mais amplas de poder. A identidade e a diferença não são nunca 

inocentes”. 

Muitas de nossas pesquisas se centram na produção de identidades pela Mídia, entendendo que ela é 

atualmente um dos mais influentes lugares de produção e circulação de identidades. 

Questionamos o que é ser nordestino, o que é ser paraibano. Quais as diferenças entre as identidades 

nacionais, regionais e locais em nossa era globalizada e quais as consequências disso par a nossa vida 

cotidiana? Quais os efeitos das relações de poder que perpassam todos os processos identitários? Pensamos, 

sobretudo, nas identidades de resistência, que mostram o embate entre o que se inclui e o que exclui 

(principalmente) nas construções identitárias.  

É dessas relações de poder, que são intrínsecas aos processos identitários, de que iremos tratar a 

seguir. 

 

A Interdição como procedimento de controle social dos discursos  

 

Em seu livro A ordem do discurso (1999, p. 8), Michel Foucault questiona: “mas o que há de tão 

perigoso no fato de as pessoas falarem e de seus discursos proliferarem indefinidamente? Onde afinal está o 

perigo”? 

O filósofo em questão define a interdição como um procedimento de controle e delimitação do 

discurso. Ele afirma que todo discurso se insere em uma ordem, que é perpassada por coerções de ordem 

linguística e social. Por isso, o sujeito do discurso não tem o direito de dizer tudo, em qualquer circunstância 

para qualquer pessoa. Seus dizeres são controlados socialmente e muitos sofrem interdição. Por isso, a 

Análise do Discurso não restringe suas análises somente ao nível linguístico, mas as amplia para o nível das 

relações sociais, que incluem os sujeitos e as relações de poder. 

Para Foucault (1999), a interdição revela a ligação do discurso com o desejo e com o poder. A 

interdição, enquanto procedimento social de controle dos discursos, tem um aporte institucional, ou seja, é a 

voz institucional que interdita os dizeres dos sujeitos. Por isso, a interdição é considerada um procedimento 

externo de exclusão dos discursos sociais. 

 Para mostrar que a interdição é um procedimento constitutivo dos processos identitários, vamos 

analisar algumas propagandas turísticas sobre o Nordeste. 
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Interdição e Identidade na Propaganda turística sobre o Nordeste  

 

 Segundo Bauman, em Identidade (2005), na sociedade do espetáculo midiático, tudo deve ser 

efêmero. Em vez da estabilidade, deve-se buscar uma rede de conexões, pois a identidade é ambivalente: ao 

mesmo tempo, sonho e pesadelo. Por isso, na atualidade, as identidades, outrora fixas, são móveis, são 

múltiplas, são breves. Hall (2001, p. 75) por sua vez, afirma que o mundo globalizado oferece “uma gama de 

diferentes identidades (cada uma nos fazendo apelos, ou melhor, apelos a diferentes partes de nós) dentre as 

quais parece possível se fazer uma escolha. Foi a difusão do consumismo seja como realidade, seja como 

sonho, que contribuiu para esse efeito de “supermercado cultural”.  

Em relação aos textos de propaganda turística, podemos dizer que eles se inserem na ordem do 

discurso publicitário, que, por sua vez, visa ao lucro através da venda de seus produtos. Assim sendo, 

múltiplas identidades são produzidas para o Nordeste, a partir de estereótipos e silenciamentos, com a 

finalidade de atrair os turistas para essa região do Brasil. 

 Vejamos as propagandas que se seguem: uma da Paraíba, outra do Maranhão, cujo tema é a Festa de 

São João. 

 O Nordeste, como sabemos, é uma região que apresenta uma enorme diversidade de manifestações 

culturais, dentre elas, o folclore. 

 Na propaganda turística do Maranhão o que se sobressai, em toda a materialidade verbo-visual, é o 

Boi-bumbá. O enunciado, em letras maiúsculas, no início do texto, diz o seguinte: “O Brasil tem muitas 

festas de São João. O Maranhão tem todas elas”. E encerra com um convite: “Venha sentir de verdade o 

que é o São João do Brasil”. 

 

 

Figura 1 - O BRASIL TEM MUITAS FESTAS DE SÃO JOÃO. O MARANHÃO TEM TODAS ELAS 

Fonte: acervo da autora 
 

 Na Paraíba, o enfoque maior é dado ao forró e à quadrilha juninas. No interior do estado, a cidade de 

Campina Grande anuncia-se na mídia, através de uma construção hiperbólica, que possui: “O Maior São João 

do Mundo”.  
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Figura 2 – “O maior São João do mundo” 

Fonte: acervo da autora 

 

 Esta construção simbólica e discursiva marca a identidade do lugar, distinguindo-o em relação a 

outros lugares onde também acontece a festa junina, como por exemplo, em relação a Caruaru, no estado de 

Pernambuco e em relação ao São João Maranhense. Esse enunciado, portanto, só tem seu sentido na cadeia 

de significação formada por essas outras identidades regionais. 

 As danças exibidas no discurso da propaganda, por conta da ideologia capitalista do lucro com o 

turismo, exibem sempre uma imagem pasteurizada, com moças e rapazes jovens e bonitos, a fim de atrair o 

público-alvo. 

 Além disso, a mídia tende a construir identidades, por meio de estereótipos, materializadas e 

enunciados verbais que incessantemente retornam nos textos publicitários, a fim de fixar, manter, estabilizar 

essas identidades em detrimento de outras. 

 Dentre as várias manifestações folclóricas existentes no Nordeste, citemos o xaxado, o maracatu, o 

côco-de-roda, entretanto, na maioria das propagandas turísticas, Pernambuco reivindica para si a identificação 

com o frevo, a Paraíba se identifica pelo forró e quadrilha juninas e o Maranhão pelo Boi-bumbá, o que 

ratifica a afirmação de que toda construção identitária é um processo discursivo que se caracteriza por 

exclusões (que implicam apagamentos, interdições) e relações com a alteridade (que produzem a diferença).       

 Em relação às rotas turísticas para os turistas que visitam os estados do Nordeste, também temos a 

interdição. Em sua maioria, as propagandas turísticas oficiais exibem imagens de praias, com uma paisagem 

idílica que remete ao mito do paraíso tropical, retratado na Bíblia. A propaganda se apóia nesse interdiscurso 

para criar essa identidade de “paraíso tropical” para o espaço nordestino. Por outro lado, a propaganda 

divulga (com menos intensidade) o turismo do interior (sertanejo), vez que há uma memória da seca, da fome 

e da miséria em relação ao Sertão, que circula na mídia, nos discursos literários, no cinema, que a propaganda 

procura interditar, exibindo os atrativos do Litoral como prioridades do discurso turístico, como mostra a 

propaganda da Paraíba abaixo. 
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 Figura 3 – Entre o rio e o mar, séculos de cultura 

Fonte: acervo da autora 

 

 Em relação à culinária regional que a propaganda exibe, corrobora, está em sintonia com a 

representação (ideológica) que os textos de propaganda turística sobre o Nordeste querem enfatizar: a 

representação do paraíso tropical, materializado em imagens que mostram praias com coqueirais, pessoas 

jovens e bonitas e uma culinária exótica para o turista estrangeiro, com base nos frutos do mar, na cachaça e 

na água de côco.  

 Entretanto, a propaganda turística paraibana também mostra como destaque o abacaxi, pois a Paraíba 

é o maior produtor de abacaxi do Nordeste. Assim sendo, essa é uma fruta que particulariza a culinária 

paraibana em relação à nordestina. Como afirma Silva (2003, p. 18): “os anúncios só serão eficazes no seu 

objetivo de nos vender coisas se tiverem apelo para os consumidores e se fornecerem imagens com os quais 

eles possam se identificar”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 4 - O paraíso existe 

Fonte: acervo da autora 

 

No gênero propaganda turística, há uma representação homogênea da culinária nordestina em relação 

à água de côco e aos frutos do mar, que objetiva a fixação e a manutenção desses traços identitários, porém a 
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propaganda turística da Paraíba nos particulariza com a imagem, em destaque, do abacaxi. Desse modo, a 

identidade é marcada pela diferença, por isso dizer “o que somos” significa também dizer “o que não somos” 

(SILVA, 2003, p. 82) e nos ajuda a entender porque preferimos o “arrumadinho” (prato típico paraibano) ao 

acarajé, à cachaça ao chimarrão.  

 Para finalizar, podemos dizer que a propaganda é um texto sincrético que possui uma materialidade 

verbal e outra, não–verbal, em que a produção de sentidos ocorre justamente no entrelaçamento dessa dupla 

materialidade. 

 Quanto às imagens nos textos publicitários, elas atuam como “operadores de memória”, pois estão 

sempre retomando temas inscritos em uma rede de memórias e reatualizando-os, redefinindo-os na memória 

do presente. É através dessa constante de imagens e enunciados verbais que se produzem as identidades para 

o Nordeste.  

 Enfim, trabalhar com identidade é algo bastante motivador, uma vez que há uma relação necessária e 

constitutiva entre identidade, discurso e memória. Assim, através da análise do discurso da mídia, podemos 

resgatar toda uma tradição cultural em relação à culinária e às manifestações folclóricas, bem como entender 

melhor quem somos e por que somos assim e não de outra maneira. 

 

Referências 

 

BAUMAN, Z. Identidade. Entrevista a Benedetto Vecchi. Trad. bras. Carlos Alberto Medeiros. Rio de 
Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2005. 
FOUCAULT, M. A ordem do discurso. 5. ed. São Paulo: Edições Loyola, 1999. 
HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. 5. ed. Rio de Janeiro: DP&A, 2001. 
_____. Quem precisa da identidade? IN: SILVA, Tomaz Tadeu (Org.). Identidade e diferença: a 
perspectiva dos estudos culturais. Petrópolis: Vozes, 2003. p. 103-133. 
SILVA, Tomaz Tadeu (Org.). Identidade e diferença: a perspectiva dos estudos culturais. Petrópolis: 
Vozes, 2003.  
WOODWARD, Kathryn. Identidade e diferença: uma introdução teórica e conceitual. IN: SILVA, Tomaz 
Tadeu (Org.). Identidade e diferença: a perspectiva dos estudos culturais. Petrópolis: Vozes, 2003. p. 7-72  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

23 

 

A INSCRIÇÃO DA MEMÓRIA NO ESPAÇO URBANO: EFEITOS DE SENTIDO NA 

CONTAÇÃO DA INVASÃO DE LAMPIÃO A MOSSORÓ FEITA MONUMENTO 

 

                                                          

Francisco Paulo da Silva  
Edgley Freire Tavares  

 

 

A memória feito monumento – O Memorial da Resistência 

 

Em Mossoró, o poder público constrói no centro da cidade um memorial como celebração à 

resistência dos mossoroenses à invasão de Lampião a cidade. Conta a história oficial que em 13 de junho de 

1927, Mossoró pôs Lampião para correr. De acordo com a historiografia oficial, Lampião teria enviado um 

bilhete ao então prefeito de Mossoró, Rodolfo Fernandes, pedindo uma quantia de 400 contos de réis para 

poupar a cidade de sua invasão.  Recusando-se a atender à exigência de Lampião, o prefeito organizou as 

trincheiras para recepcionar o bando do cangaceiro. O resultado da resistência foi que Mossoró conseguiu 

esfacelar o bando, matando um dos mais importantes membros do grupo de Lampião, o cangaceiro Jararaca, 

o que fez o bando de Lampião recuar e fugir. Conta-se que a ação de Mossoró sobre o bando contribuiu para 

um período de recuo das ações de Lampião nas cidades.  O resultado do ataque à Mossoró foi responsável 

por uma seqüência de derrotas de Lampião.  

Para celebrar esse feito, Mossoró, introduziu na sua agenda cultural a encenação do espetáculo teatral 

Chuvas de Balas no País de Mossoró que conta a resistência da cidade ao bando do Cangaceiro e construiu 

em junho de 2008 o Memorial da Resistência, obra arquitetônica que reproduz na sua iconicidade a história 

dos resistentes aos cangaceiros de Lampião. A arquitetura é uma projeção de documentos históricos escritos e 

imagéticos que são apresentados ao público como material da memória desse feito histórico dos 

mossoroenses. O que se vê no memorial é o que está inscrito nos documentos da historiografia oficial. O 

memorial se apresenta como uma monumentalização do documento, no sentido tradicional em que se pode 

conceber monumento. Nesse sentido, tratando das origens filológicas do termo, “o monumento é tudo aquilo 

que pode evocar o passado, perpetuar a recordação”, Le Goff (2003, p. 526). O que se vê e se lê no 

Memorial da Resistência é um recorte do acontecimento que é ele mesmo um acontecimento, porque 

discursivização, por que o que se apresenta são fragmentos da história tecido no jogo da interpretação, 

articulada pelo poder público local como projeto de culturalização da cidade e de promoção do mossoroense 

como sujeito da resistência. 
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Fonte: acervo do autor. A foto acima é uma montagem em dois plano: na parte superior, exibe-se os resistentes com destaque para 
a figura do prefeito Rodolfo Fernandes. Abaixo, o bando de cangaceiros de Virgulino Lampião. 

 

O documento é inscrito na cidade. As luzes da cidade o refletem. A paisagem que antes abrigava uma 

ferrovia em ruínas é substituída pela construção arquitetônica da Avenida Rio Branco, como uma das 

estratégias do poder local de inscrever Mossoró como Capital Cultural do Rio Grande do Norte. Um 

monumento, no sentido arquitetônico, se ergue. Mas o que aparece como arquitetura inscreve no plano 

político uma estratégia do poder. O Monumento reproduz o documento e inscreve a memória no cotidiano 

das pessoas. A memória é transformada em História. O passado é revivido no presente e no espaço da cidade  

a memória é materializada como História.  

No gesto de construção do Memorial há, portanto, um recorte das memórias locais sobre a invasão de 

Lampião, abrindo um espaço dialogal com a memória coletiva. A cidade é tecida por esses rastros de 

memória. Nesse sentido, a cidade é, como define Rolnik (1992), um espaço de confluência de dinâmicas 

demográficas, econômicas, políticas, sociais, culturais e simbólicas e, como bem afirma Monteiro (2006), uma 

realidade física e histórica, ligada às experiências espaciais e temporais (fluxos populacionais e econômicos; 

disputas políticas; conflitos sociais, tensões, consensos entre os grupos urbanos; formas de sociabilidade; 

relações e produções culturais e imaginarias) percebidas e representadas pelos sujeitos urbanos que 

elaboraram as memórias de suas experiências no espaço urbano, por meio da produção de diferentes escritas. 

Para esse autor, a cidade é uma realidade plural e polifônica, pois os diferentes sujeitos e grupos sociais se 

apossam desse espaço, o experienciam e produzem uma memória oral e escrita que procura explicar a 

dinâmica própria do construir-se desses grupos sociais na cidade, bem como desses grupos construírem a 

cidade enquanto tecido, trama, rede de relações sociais, econômicas, políticas, culturais e simbólicas. O 

movimento de produção de sentidos na/sobre a cidade aparece sob variadas materialidades. Segundo Rolnik 

(1992), a cidade é a materialização de sua própria história e uma escrita. Um das possibilidades que se 

colocam para compreender essa história é problematizar a forma como se elaborou através de crônicas, os 

laços de identidade entre os indivíduos, grupos e de toda uma sociedade com o espaço urbano socialmente 

construído, criando-se, a partir de diferentes experiências e representações sociais, um conjunto de 

significados que caracterizam a identidade urbana.  
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Documento/Monumento - o jogo interpretativo da construção do Memorial 

 

O Memorial da Resistência pode ser tomado como um gesto de fundação daquilo que Nora (1981) 

define como lugares de memória. Para Nora, os lugares de memória são, em primeiro lugar, lugares em 

uma tríplice acepção: são lugares materiais onde a memória social se ancora e pode ser apreendida pelos 

sentidos; são lugares funcionais porque tem ou adquiriram a função de alicerçar memórias coletivas e são 

lugares simbólicos onde essa memória coletiva – vale dizer, essa identidade - se expressa e se revela. São, 

portanto, lugares carregados de uma vontade de memória. Assim, no lugar de ser um produto espontâneo e 

natural, os lugares de memória são uma construção histórica e o interesse em seu estudo vem, exatamente, 

de seu valor como documentos e monumentos reveladores dos processos sociais, dos conflitos, das paixões e 

dos interesses que, conscientemente ou não, os revestem de uma função icônica. Nora acrescenta que  os 

lugares de memória são, antes de mais nada, restos. [...] São rituais de uma sociedade sem ritual, sacralidades 

passageiras em uma sociedade que dessacraliza, ilusões de eternidade. Por meio da noção de lugares de 

memória podemos analisar os efeitos de sentido, diante de uma construção monumental em comemoração a 

algum fato ou personagem da história de uma coletividade, guiados pelas seguintes questões: são lugares de 

que memória ou de que memória? São lugares de memória de quem e para a construção de que 

identidades e de que projetos? 

Uma das maneiras de se responder às indagações acima, tomando o Memorial da Resistência  

como gesto de produção de sentidos, é assumi-lo como produção discursiva. O que o Memorial realiza é uma 

escrita da memória, uma passagem da memória para a História Uma atualização, no nível enunciativo, de 

sentidos históricos que colocam o mossoroense numa posição de identificação com esta história e tendo 

como efeito a produção da identidade local. Na materialização deste discurso de reafirmação identitária, o 

passado representa um traço essencial para essa identidade local que se tece na intersecção entre memória e as 

práticas discursivas do poder local de Mossoró, na produção da identidade do mossoroense como sujeito da 

resistência.  

O que tais práticas produzem é um sentimento de identificação simbólica do sujeito local com a sua 

história e com a sua cidade.  Um sentido de pertencimento é negociado como efeito. Bauman (2005) ao 

discutir sobre essa idéia de pertença, afirma que ela é, numa sociedade organizadora de significados, uma 

necessidade e um desejo cada vez mais distante quanto mais desejado em um mundo onde as referências que 

eram, simplesmente hoje já não são mais.  Castells (2006) observa sobre o fato de que os sentidos e os 

significados produzidos por uma identidade local só poderem fazer parte da experiência subjetiva, se o 

sujeito, de alguma forma, se identificar ou fazer deste sentimento de pertença parte da representação dele 

próprio como sujeito de uma comunidade. 
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O Memorial da Resistência cumpre essa função de, numa época em que a efemeridade é o traço 

característico das realidades sociais, registrar o passado, revivê-lo, lembrá-lo insistentemente no presente e 

abrir-se para o futuro sem perder as referências históricas que tecem as identidades. 

 Hall (2005), ao tratar das identidades culturais no que ele chama de modernidade tardia, indica que as 

identidades nacionais estão “se desintegrando, como resultado do crescimento da homogeneização cultural e 

do pós-moderno global” (HALL, 2005, p. 69). Entretanto, em um nível mais local e específico destas 

identidades, é possível encontrar formas de resistência à globalização. É exatamente este vínculo com 

símbolos, memória e narrativas locais, o que se demarca do processo de “mesmidade global”, o que 

identificamos em Mossoró, como uma forma de resistência às políticas de esquecimento do passado. Há uma 

tendência nos tempos atuais de revalorização do passado como forma de busca de referenciais identitários.  

Para descrever/interpretar o Memorial como fonte de sentido identitários, comungamos com o 

posicionamento de Castells (2006) para quem a construção identitária é uma espécie de fonte de significados 

atribuídos a um povo. É desta forma, que melhor podemos compreender a construção de uma identidade de 

resistência para o mossoroese como parte de um projeto político. O Memorial, em sua ordem simbólica, 

atualiza o mossoroense como pertencente a uma terra de resistência e de liberdade que o poder público prima 

por valorizar e preservar. Ademais, essa identidade, construída no passado, é valorizada no presente e 

preservada pelo grupo político local que produz um movimento de colagem de suas ações políticas a esse 

espírito preservacionista, produzindo um efeito de garantia de que enquanto esse grupo governar a cidade, 

essa identidade será intocada. Um trabalho que busca justificar a figura atual do sujeito local como ainda 

sendo um povo imbuído dos sentimentos de resistência e de vanguarda.  

As práticas de reafirmação desse discurso reafirmam também um projeto político de unidade entre 

esse grupo e a cidade. Se pensarmos com Foucault (2000), que para entender os discursos é preciso 

descortinar neles as relações de poder, as condições específicas de sua produção e seus pontos de emergência. 

Poderemos afirmar observando o arquivo que se refere à invasão de Lampião a Mossoró, que a construção 

do Memorial é um recorte da memória que interessa ao poder local. No Memorial da Resistência, o 

passado local é transformado em uma verdade histórica e no seu discurso de reafirmação da resistência do 

mossoroense, busca-se fazer deste passado uma condição essencialista da identidade local. Observamos na 

produção desse discurso como a relação memória/história funciona, uma vez que não cessando de ser 

contada, de ser representada, retomada e atualizada a memória é mobilizada na escrita da história da 

identidade local. 

Felipe (2001) em um interessante estudo sobre a forma como a geografia e a história de Mossoró 

fazem parte do projeto de hegemonia política da família que governa essa cidade há várias décadas, escreve: 

 

O passado vai participar do discurso dessa (re)modelagem da cidade, que os Rosados querem 
que reflita a sua imagem e atenda aos seus interesses, valores e aspirações. O resgate do 
passado, portanto, não passa pela discussão do fato histórico e da sua objetividade, pois o 
que interessa é o novo relato, uma textualidade refeita movida por uma intenção que 
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imprime um novo significado para os fragmentos do passado. Os mitos dessa história 
resgatada são apropriados, resignificados e ganham concretude porque passam a fazer parte 
da vida das pessoas. São eles que vão participar da construção do presente. (p. 143)  
 

 Na arquitetura do Memorial as imagens são fotos e fragmentos de textos que compõem o arquivo 

histórico da invasão de Lampião à Mossoró. O Memorial é a reprodução dos documentos desse arquivo.  

 

 

Texto da Foto: Mossoró, a cidade das quatro torres, vencera. Para Lampião não restava 
outra alternativa: era hora de juntar os companheiros e partir. Levaria junto com o bando os 
reféns, que renderiam alguns bons contos de réis.A batalha entre as forças de resistencias do 
prefeito Rodolfo Fernandes e os cangaceiros não durou mais de que uma hora. Os bandidos 
nunca tinham enfrentado tamanha disposição para a luta. 

 

 

 

 

             Texto da Foto: Barricada em Frente a casa de Júlio Fernandes Maia na Praça Bento Praxedes. Janelas e 

olhos de trás da Capela de São Vicente marcados à bala pelos bandidos durante a fuga. 

 

O que observamos é que com o Memorial o documento ganha força. Serve como argumento de 

autoridade. O Memorial realiza uma operação de relato histórico. Para Certeau (2006), entre os problemas 

que o relato, encarado como discursividade, propõe, alguns dizem respeito, mais especificamente, à 

construção da historiografia. Estes provém de um querer ao qual a temporalização fornece um quadro, 

permitindo manter juntas as contradições sem ter que resolvê-las.  propósito “globalizante” opera em toda a 
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parte. Remete, finalmente, a uma vontade política de gerar conflitos e regulamentá-los a partir de um só lugar. 

Literariamente produz textos que, de várias maneiras, têm a característica dupla de combinar uma 

semantização (a edificação de um sistema de sentidos) com uma seleção (esta triagem tem seu início no 

lugar em que um presente se separa de um passado), e de ordenar uma “inteligibilidade” por meio de uma 

normatividade. Alguns traços, que se referem, inicialmente, ao seu estatuto numa tipologia dos discursos, e 

depois à organização do seu conteúdo vão particularizar o funcionamento da historiografia mista. Assim, 

assevera Certeau (2006), em vista de uma tipologia geral dos discursos, uma primeira aproximação se refere 

ao modo pelo qual se organiza, em cada discurso, a relação entre seu “conteúdo” e sua “expansão”. Ele, o 

discurso histórico, pretende dar um conteúdo verdadeiro (que vem da verificabilidade), mas sob a forma de 

uma narração. Ele se constrói segundo uma problemática de processo, ou de citação, ao mesmo tempo 

capaz de “fazer surgir” uma linguagem referencial que aparece como realidade, e julgá-la a título de um saber. 

A convocação do material, aliás, obedece à jurisdição que, na encenação historiográfica, se pronuncia sobre 

ele. Também a estratificação do discurso não tem a forma do “diálogo” ou da “colagem”. Ela combina no 

singular do saber, citando o plural dos documentos citados. Neste jogo, a decomposição do material (pela 

análise ou divisão) tem sempre como condição e limite a unicidade de uma recomposição textual. Assim, a 

linguagem citada tem por função comprovar o discurso: como referencial, introduz nele um efeito de real; e 

por seu esgotamento remete, discretamente, a um lugar de autoridade. Sob este aspecto, a estrutura 

desdobrada do discurso funciona à maneira de uma maquinaria que extrai da citação uma verossimilhança do 

relato e uma validade do saber. Ela produz credibilidade. Produzindo a repetibilidade dos documentos, 

referindo-se a eles, o Memorial produz na esfera do saber uma verdade. Ele institui uma vontade de 

verdade. Essa que atribui ao mossoroense o sentido de uma comunidade de coragem, de disposição de luta, 

de resistência às adversidades da vida. 

 

O discurso da resistência – entre o histórico e o político, os efeitos de memória na construção do 

Memorial 

 

  A se referir ao documento histórico, Michel Foucault (2000) observa que “o documento não é o feliz 

instrumento de uma história que seria em si mesma, e de pleno direito, memória; a história é para uma 

sociedade, uma certa maneira de dar status e elaboração à massa documental de que ela não se separa” (p. 8). 

Analisando a prática histórica no trato do documento ele apresenta duas perspectivas de relação do 

historiador com a massa documental com que se defronta em seu trabalho: 

  

[...] a história, em sua forma tradicional, se dispunha a “memorizar” os monumentos do 
passado, transformá-los em documentos e fazer falarem estes rastros que, por se 

mesmos, raramente são verbais ou que dizem em silêncio coisa diversa do que dizem; em 
nossos dias, a história é o que transforma os documentos em monumentos e que se 
desdobra, onde se decifravam rastros deixados pelos homens, onde se tentava reconhecer em 
profundidade o que tinham sido, uma massa de elementos que devem ser isolados, 
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agrupados, tornados pertinentes, inter-relacionados, organizados em conjuntos. (FOUCAULT, 
2000, p. 8). 

 

Na mesma linha de reflexão Le Goff, (2003) assevera que o documento não é inócuo. É, antes de 

mais nada, o resultado de uma montagem, consciente ou inconsciente, da história, da época, da sociedade que 

o produziram, mas também das épocas sucessivas durante as quais continuou a viver, talvez esquecido, 

durante as quais continuou a ser manipulado, ainda que pelo silêncio. O documento não é qualquer coisa que 

fica, que dura, e o testemunho, o ensinamento (para evocar a etimologia) que ele traz devem ser em primeiro 

lugar analisados, desmistificando-lhe o seu significado aparente. O documento é monumento. Resulta do 

esforço das sociedades históricas para impor ao futuro – voluntária ou involuntariamente – determinada 

imagem de si próprias. No limite, continua Le Goff, não existe um documento-verdade. Todo o documento é 

mentira. [...] qualquer documento é, ao mesmo tempo, verdadeiro – incluindo talvez sobretudo os falsos – e 

falso, porque um monumento é em primeiro lugar uma roupagem, uma aparência enganadora, uma 

montagem. Num trabalho crítico, o papel do historiador deve começar por desmontar, demolir esta 

montagem, desestruturar esta construção e analisar as condições de produção dos documentos-monumentos. 

 No caso de Mossoró, a construção do Memorial restitui ao documento seu lugar de verdade. Em um 

gesto em que a memória irrompe no acontecimento de edificação do Memorial, cria-se um “lugar de 

memória” que é uma instituição histórica e política ao mesmo tempo. Esse “lugar de memória” guarda os 

traços da identidade local como uma estratégia do discurso político.  Tratando o discurso político como um 

“lugar de memória”, Courtine (2006) observa que esse “lugar de memória” que é o discurso político funciona 

como uma espécie de reservatório de enunciados e práticas que supõe um sistema de conservação do arquivo, 

um sistema de difusão que permite fazer ressurgir os enunciados, tornando-os uma vez mais disponíveis, 

quando as necessidades da luta os reclamam. Para Courtine (2006), na política, a memória é um poder 

(grifo do autor) ela funda uma possibilidade de se exprimir, abre o direito à fala, possui, até mesmo, um valor 

performativo de proposição eficaz, porque, revestida do peso da tradição, inscreve os enunciados numa série 

de sentidos e de razão que ancora a volatilidade das palavras com o chumbo da lembrança. 

Em se tratando da discursivização da resistência dos mossoroenses ao ataque de Lampião à cidade, as 

lembranças do combate são recorrentes nos discursos do poder público local. Por isso a insistência nas 

citações, na repetição dessa memória. Nesse movimento de lembrar, o Memorial da Resistência é uma 

estratégia política de produção do mossoroense como sujeito da resistência e do poder local como guardião 

dessa imagem cultural que se deseja imprimir na identidade desse povo. O trabalho de produção dessa 

identidade passa inevitavelmente pela reafirmação de verdades históricas, de atributos simbólicos, culturais e 

representacionais que as práticas discursivas do poder político mossoroense deixam entrever. 
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GOVERNAMENTALIDADE E MÍDIA: A PRODUÇÃO DE IDENTIDADES MASCULINAS 
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Considerações iniciais 

 

A globalização e a era digital que dela faz parte colocaram à disposição do homem contemporâneo 

um complexo conjunto de dispositivos que, introduzidos de forma bastante estratégica em seu dia-a-dia, 

interferem sensivelmente em suas ações, em sua forma de pensar, em sua forma de se relacionar consigo e 

com o outro, enfim, em sua maneira de viver. Ainda que não tenha consciência disso, o comportamento do 

homem vem sendo direcionado por mecanismos que, sutilmente mascarados como naturais, tornam-se a cada 

dia mais imperceptíveis. Esses dispositivos disciplinadores são o resultado de múltiplas relações de poder, de 

produções de saberes e o consequente estabelecimento de verdades que fazem com que hábitos e costumes 

modifiquem-se muito rapidamente. Nas palavras de Foucault, e de seu mestre Nietzsche, poderíamos dizer 

que o “verdadeiro” desta época não é igual ao “verdadeiro” de algum tempo atrás. Assim, o homem é 

impelido a se adaptar a todas essas modificações, sob pena de ser excluído.  

A mídia desempenha papel fundamental nesse processo, tendo em vista que ela se configura hoje 

como a grande vitrine do mundo. É ela que nos mostra a linha que separa o que é considerado normal do que 

não é. Assim, passam pela vitrine midiática, não apenas moda ou outros produtos de consumo, mas 

sobretudo comportamentos e costumes. 

Por tudo isso, falar sobre a produção de identidades pela mídia neste momento histórico é 

extremamente importante porque, concordando com Foucault, julgamos que designar um foco específico de 

poder é o primeiro degrau que se pode subir rumo a novos combates contra ele. 

Tomamos a Análise do Discurso de Linha Francesa, derivada dos escritos de Michel Pêcheux, 

doravante chamada apenas de AD, para embasamento teórico-metodológico deste trabalho por se tratar de 

um campo de estudo que oferece ferramentas conceituais que permitem compreender a produção e a 

reprodução de verdades pela mídia. Interessa-nos, neste texto, analisar na mídia o fenômeno da 

governamentalidade, como proposto por Foucault, para compreender de que forma são produzidas 

identidades bem específicas.  

A AD toma como objeto de estudos a produção de efeitos de sentido, realizada por sujeitos 

historicamente situados; dessa forma, configura-se como um dispositivo metodológico eficaz, na medida em 

que permite entender o papel dos discursos na produção de identidades sociais. 
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Propomo-nos, então, mesmo considerando as limitações de espaço de um artigo científico, investigar 

a mídia como produtora de identidades sociais, a partir da análise dos discursos que são por ela veiculados. 

Este é um pequeno recorte do projeto de pesquisa “Biopoder e mídia: a (re)produção de verdades que 

produzem identidades”. 

Alguns conceitos desenvolvidos por Michel Foucault serão particularmente úteis para nossas análises.  

 

A concepção foucaultiana de poder 

 

O conceito de poder desenvolvido por Foucault é bastante distinto das ideias das teorias clássicas, 

como as da releitura althusseriana do marxismo, por exemplo. O poder, para Foucault, não é algo que se 

possa possuir, porque não é um bem alienável do qual se possa ter a propriedade. Por isso, qualquer que seja 

a sociedade, não existe divisão entre os que têm e os que não têm poder. No entanto, o poder sempre é 

exercido em determinada direção, com uns de um lado e outros de outro (FOUCAULT, 2001d, p. 75). Ou 

seja, embora não haja um titular, um dono do poder, o poder é exercido sempre em determinado sentido, não 

necessariamente de cima para baixo. O poder, em outras palavras, não se possui, o poder se exerce ou se 

pratica. 

Resumindo, Foucault (2001e, p. 248) afirma que “o poder não existe”, o que existem são práticas, 

relações de poder. Machado (2001, p. XIV), na introdução que fez para o livro Microfísica do poder 

(FOUCAULT, 2001b), sintetiza muito bem as ideias do filósofo sobre o poder: “ele é luta, afrontamento, 

relação de força, situação estratégica. Não é um lugar, que se ocupa, nem um objeto, que se possui. Ele se 

exerce, se disputa.” 

Por dominação, Foucault (2001c, p. 181) não entende um ato global de um sobre os outros, mas “as 

múltiplas formas de dominação” que podem ser exercidas na sociedade. Assim, Foucault não busca analisar 

“o rei em sua posição central, mas os súditos em suas relações recíprocas”. 

Ele chega, então, ao que chama de micro práticas do poder. Esse aspecto da teoria foucaultiana não 

foi recebido sem contestação, já que se constitui em uma proposta de abandono de muitas teses em voga na 

época, inclusive as althusserianas – tão largamente aceitas – que afirmam que todo poder emana do Estado 

para seus Aparelhos Ideológicos.  

O objetivo de Foucault não era minimizar a função do Estado, mas apenas divergir da ideia bastante 

aceita na época de que todo o poder emanava dele. O que Foucault queria deixar claro é que as relações de 

poder se prolongam além dos limites do Estado. 

É condição sine qua non, para a compreensão das teses foucaultianas, tomar o poder como não 

localizável em nenhum ponto específico da estrutura social. Para Foucault, o poder funciona como uma rede 

que incluiu todos, ou seja, da qual ninguém pode esquivar-se, para a qual não existe nada que lhe possa ser 

exterior. Foucault (2001f, p. 221), entretanto, preocupa-se em esclarecer que, mesmo em instituições 

fortemente hierarquizadas – o exército – por exemplo, em que a rede de poder possua uma forma piramidal, 
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o “ápice” não é a “fonte” ou o “princípio” de onde todo o poder emana, porque o vértice (os comandantes) e 

a base (os comandados) da hierarquia se apóiam e se condicionam reciprocamente. 

Perceber a microfísica do poder não se traduz apenas em deslocar a análise do ponto de vista espacial, 

mas principalmente analisar o nível em que ela ocorre. Ou seja, não basta concluir que não há um ponto 

central de onde o poder irradia toda a sua fortaleza; é preciso compreender que analisar a microfísica do 

poder significa entender os procedimentos técnicos que têm por objetivo o controle minucioso do corpo. 

Não apenas o produto, mas todo o processo é alvo do micropoder, seus mais detalhados gestos. Foucault 

preocupa-se com a existência capilar do poder, porque “o poder encontra o próprio grânulo dos indivíduos, 

atinge seus corpos, vem inserir-se em seus gestos, suas atitudes, seus discursos, sua aprendizagem, sua vida 

cotidiana” (MOTTA, 2003, p. XIX). 

O poder, para Foucault, não é sempre negativo. A concepção negativa do poder, tão absolutamente 

enraizada na sociedade ocidental, principalmente a partir dos escritos althusserianos, Foucault acrescenta uma 

outra, muito mais polêmica. Para ele, o poder produz e transforma, e é essa característica que faz com que 

seja não apenas negativo. Foucault (2003b, p. 220) pretende mostrar que o poder não deve ser visto 

essencialmente ligado à dominação e à repressão. O poder “incita, suscita, produz; ele não é simplesmente 

orelha e olho; ele faz agir e falar”. 

Explicar o poder apenas a partir de sua função repressiva significa omitir da análise seu âmago, sua 

essência. Ao poder não interessa a simples repressão e dominação dos homens. Ao invés disso, importa que 

suas mais detalhadas atividades sejam geridas, para fazer com que se tornem sempre mais úteis. 

A compreensão deste fenômeno é absolutamente fundamental para que se possa entender o papel da 

mídia na produção de identidades nesta sociedade de controle em que estamos inseridos. 

 

Governamentalidade em Foucault 

 

Foucault (2003a, p. 384) pergunta-se qual é o traço distintivo do poder, e chega à conclusão de que o 

poder é um tipo bem particular de relação entre indivíduos ou grupos. O traço distintivo seria então a 

capacidade que têm alguns de determinar inteiramente a conduta de outros, mas nunca de forma “exaustiva 

ou coercitiva”. O exercício de poder, para Foucault, é assim – em toda acepção da palavra – um modo de 

ação sobre a ação dos outros. Deriva daí um conceito muito importante, que é amplamente utilizado pelos 

teóricos que se ocupam em estudar as relações de poder: governamentalidade. Para ele, governar é “estruturar 

o eventual campo de ação dos outros” (1995, p. 244), o que significa retirar da noção de poder qualquer 

conexão com o conceito de repressão. Ou, em outras palavras, poder-se-ia dizer que é justamente o 

entendimento relacional e não substancial de poder que aponta para o conceito de governamentalidade, como 

a ação sobre a ação dos outros. 

Assim, não há possibilidade de governo sobre ações onde as determinações estão saturadas. Apesar 

do aparente paradoxo, Foucault (1995, p. 244) afirma que só há relações de poder sobre sujeitos livres, aqui 
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entendidos como “sujeitos individuais ou coletivos que têm diante de si um campo de possibilidade onde 

diversas condutas, diversas reações e diversos modos de comportamento podem acontecer”. Ou seja, a 

liberdade é precondição da existência do poder. A escravidão, então, constitui uma “relação física de coação”, 

porque não há o que governar uma vez que o sujeito não tem mais de uma possibilidade de conduta. O 

exemplo dado por Foucault (2003a, p. 384) em outro dos seus textos é bastante esclarecedor: 

 

[...] um homem acorrentado e espancado é submetido à força que se exerce sobre ele. Não 
ao poder. Mas se pode levá-lo a falar, quando seu último recurso poderia ter sido o de 
segurar sua língua, preferindo a morte, é porque o impelimos a comportar-se de uma certa 
maneira. Sua liberdade foi sujeitada ao poder. Ele foi submetido ao governo. 
 
 

Foucault (1995, p. 243) posteriormente esclarece que o exercício do poder pode valer-se do uso da 

violência ou da aquisição de consentimentos. No entanto, esses dois aspectos não constituem o princípio ou 

a natureza do poder, são apenas seus instrumentos ou efeitos. “Ele não é em si mesmo uma violência que, às 

vezes, se esconderia, ou um consentimento que, implicitamente, se reconduziria”.  

Na verdade, Foucault estabelece uma radical diferença entre poder e violência. Enquanto a violência 

age para submeter ou destruir, o poder age de modo a fazer com que seja aceito, mais do que isso, age de 

modo a fazer com que o indivíduo sobre o qual é exercido acredite que se trata de algo natural e necessário. 

Assim, enquanto a violência estabelece dois pólos antagônicos – o que pratica e o que recebe –, numa relação 

de poder “não há propriamente dois pólos, já que os dois elementos não são antagônicos, mas sim sujeitos 

num mesmo jogo” (VEIGA-NETO, 2003, p. 143). Ou, nas palavras do próprio Foucault (1995, p. 248), 

podemos ver que o estabelecimento de uma relação de poder é normalmente o que marca o final de uma 

relação de confronto, porque é justamente esse o objetivo: 

 

[...] uma relação de confronto encontra seu termo, seu momento final (e a vitória de um dos 
dois adversários) quando o jogo das reações antagônicas é substituído por mecanismos 
estáveis pelos quais um dentre eles pode conduzir de maneira bastante constante e com 
suficiente certeza a conduta dos outros; para uma relação de confronto, desde que não se 
trate de luta de morte, a fixação de uma relação de poder constitui um alvo – ao mesmo 
tempo seu complemento e sua própria suspensão. 
 
 

É preciso lembrar, contudo, que não se pode analisar a relação de poder sem se considerar a 

insubmissão da liberdade que lhe for correspondente, ou seja, não se pode esquecer que, para Foucault (1995, 

p. 243), as relações de poder somente podem ser articuladas com base em dois elementos: a) aquele sobre 

quem o poder é exercido deve ser plenamente reconhecido até o fim como uma pessoa que age; b) todo um 

campo de respostas, reações, resultados, e possíveis invenções seja aberto. Foucault reforça aqui, de forma 

sistematizada, dois grandes pilares básicos da sua concepção de poder: 1) só há possibilidade de governo onde 

houver possibilidade de ação, daí o conceito de governamentalidade; e 2) onde há poder há resistência.  
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Os conceitos de poder e governamentalidade desenvolvidos por Foucault nos ajudarão a 

compreender de que forma a mídia impõe padrões que devem ser seguidos para sujeitos que continuam 

pensando que só a eles cabem as escolhas sobre o que vestir ou sobre como se comportarem nas mais 

diversas situações. 

 

Foucault e a inquietação sobre o sujeito 

 

As contribuições de Foucault para a AD são muitas, principalmente na segunda e terceira épocas 

(PÊCHEUX, 1997), sobretudo porque esse filósofo francês sempre elegeu o sujeito como principal foco de 

suas investigações, embora nem sempre tenha tido total clareza a esse respeito. 

Encontrar o ponto central de sua teoria parece ter sido uma preocupação um tanto constante de 

Foucault. Em outubro de 1977, em entrevista concedida a S. Hasumi (FOUCAULT, 2003, p. 224), o filósofo 

admite que, durante muito tempo, acreditou que sua principal preocupação havia sido “uma espécie de análise 

dos saberes e dos conhecimentos, tais como existem em uma sociedade como a nossa”. Entretanto, ele havia 

chegado à conclusão naquela época que sua principal preocupação fora sempre o poder ou a interface entre 

poder e saber, entre verdade e poder (p. 229). Foucault faz inclusive uma análise retrospectiva de sua obra 

anterior sob o ponto de vista de que seu principal foco houvera sido de fato a questão do poder, concluindo 

que “[...] então, é toda essa ligação do saber e do poder, mas tomando como ponto central os mecanismos de 

poder, é isso, no fundo, o que constitui o essencial do que eu quis fazer” (p. 227). 

Motta (2003) ressalta esse aspecto, na apresentação que faz para o volume IV da edição brasileira dos 

Ditos e Escritos, dando ênfase à afirmação de Foucault (2003, p. 225) de que a preocupação com o poder não 

era só dele, mas, àquela época (anos 70), era “o problema de todo mundo”. 

Mas, apesar de insistir que o intento de seu trabalho era, e sempre havia sido, a interface entre poder e 

saber, Foucault (2003, p. 230), já nessa entrevista de outubro de 1977, aponta seu interesse em se voltar para 

as questões do sujeito, embora soubesse que esse não era um terreno fácil de ser percorrido. “É o que somos 

– os conflitos, as tensões, as angústias que nos atravessam – que, finalmente, é o solo, não ouso dizer sólido, 

pois por definição ele é minado, perigoso, o solo sobre o qual eu me desloco”.  

Em nova entrevista, desta vez concedida a J. Bauer, em outubro de 1978, Foucault esclarece que, 

desde História da loucura, denominado por ele como sendo o seu “primeiro livro verdadeiro”, o alvo do 

seu trabalho foi sempre contestar aspectos da sociedade, revelando “suas fraquezas e seus limites”. Mas, para 

que suas obras não sejam consideradas proféticas ou um apelo às armas, Foucault (2003c, p. 306) deixa claro 

que seu trabalho é intelectual e tem como meta explicar “essas zonas da cultura burguesa e essas instituições 

que influem diretamente nas atividades e nos pensamentos cotidianos do homem”. Vemos, então, aqui, que 

Foucault já tem consciência de que, mais do que preocupar-se com a relação entre saber e poder, preocupa-se 

essencialmente com o que afeta diretamente o sujeito. 
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É em um dos seus últimos trabalhos que Foucault (1995, p. 231) reconhece a sua provável oscilação, 

afirmando que o objetivo de seu trabalho nos últimos vinte anos “não foi analisar o fenômeno do poder nem 

elaborar os fundamentos de tal análise”. Em nova análise retrospectiva de sua produção, Foucault elucida que 

o ponto nodal de sua obra havia sido sempre o sujeito. Ele afirma que seu trabalho passou por “três modos 

de objetivação” de transformação dos seres humanos em sujeitos. 

Referindo-se ao As palavras e as coisas, Foucault diz que a primeira parte do seu trabalho lidou 

com o modo de objetivação do sujeito do discurso, do sujeito produtivo e do sujeito ser vivo. A segunda 

parte do seu trabalho, segundo ele, referindo-se principalmente ao Vigiar e punir, preocupou-se em estudar 

a objetivação do sujeito a partir do que ele chamou de “práticas divisórias”. E, referindo-se ao trabalho à 

época (História da sexualidade), concluiu que naquele momento investigava o modo pelo qual se torna 

sujeito o ser humano. Com Vontade de saber emerge uma leitura ética em termos de práticas de si sem que 

se abandone totalmente a leitura política dos mecanismos de poder. Segundo Dreyfus e Rabinow (1995, p. 

262), os três domínios são constituídos por três eixos sobre os quais o pensamento foucaultiano refletiu ao 

longo do tempo: “o eixo da verdade foi estudado em Nascimento da clínica e As palavras e as coisas.  O 

eixo do poder foi estudado em Vigiar e punir, e o eixo ético em História da sexualidade”. 

Para Foucault, então, nos tornamos sujeitos a partir de três modos de subjetivação: pelos modos de 

investigação, pelas práticas classificatórias e pelos modos de transformação que nos são aplicados pelos 

outros e por nós mesmos. 

A problematização do sujeito sempre foi, sem dúvida, o principal alvo das teorias foucaultianas. E é 

justamente isso que justifica a escolha desse filósofo francês como principal sustentáculo deste trabalho de 

pesquisa. 

 

Corpo em Foucault 

 

Se, em séculos passados, a obrigação maior do homem era cuidar de sua alma, se fazer merecedor do 

amor de Deus e de seus cuidados, agir sempre pensando na vida eterna, nossos tempos se caracterizam por 

uma busca constante e infinita da obtenção e manutenção de um corpo saudável e belo. Esse apelo ao belo, 

ou melhor, a um padrão estabelecido como belo, nos rodeia cada dia mais, e variados são os meios para 

subjetivar o homem para que deseje se enquadrar nele. 

Foucault constrói nos três volumes de História da sexualidade uma resposta para sua inquietação 

de como foi moldado, com o passar dos anos, o discurso sobre o sexo nas diversas sociedades ocidentais. 

Percorrendo da Grécia Antiga à sociedade repressiva burguesa, chegando aos dias mais atuais, Foucault nos 

mostra que o discurso sobre o sexo se modificou através dos séculos, se transformou seguindo as 

necessidades e exigências de cada época.   

Em O uso dos prazeres, segundo volume de História da sexualidade, o autor aponta que o olhar 

do individuo na antiguidade clássica voltava-se mais para uma “arte da existência”, para a vivência dos 



 

37 

 

prazeres de acordo com as regras morais. Os prazeres deveriam ser vividos pelo homem com devido respeito, 

serem usados, sem exageros ou faltas. Buscava-se e pregava-se uma temperança na vida, que envolvia também 

a atividade sexual. Era a busca pelo equilíbrio para que o sujeito pudesse se governar e governar ao próximo.  

No terceiro volume da série, O cuidado de si, fazendo referência agora à época cristã, Foucault 

mostra como a conduta do homem se dirigia mais para a arte de decifrar-se, de governar-se e, ao mesmo 

tempo, conhecer-se profundamente. Desenvolve-se uma cultura de si diante de uma moral burguesa 

repressiva, que tenta fazer com que os discursos sobre o sexo se tornem restritos, a partir da separação entre 

os que podem e os que não podem falar sobre esse assunto.   

A trajetória apontada por Foucault teria levado o homem a se preocupar mais com seu corpo, com o 

cuidado consigo mesmo.  

Para Foucault, ao contrário do sujeito, que não pré-existe aos discursos que o constituem, o corpo é 

matéria, composta por carne, ossos órgãos e membros, mas, ainda assim, moldável por relações de poder que 

se esforçam para enquadrá-lo o mais fielmente possível a determinado padrão, para fazer com que seja 

sempre dócil, útil e belo, tudo isso na medida exata estabelecida pelo verdadeiro daquela época. Assim, o 

corpo é uma substância moldável por técnicas disciplinares e de biopoder. 

Com a evolução da medicina, obtiveram-se possibilidades impressionantes. São permitidos à nossa 

geração intervenções em nossos corpos que antes não eram sequer imaginadas. Aos poucos o corpo foi se 

transformando em nosso maior bem, no mais visível e merecedor alvo de cuidados. Mas o corpo, como alerta 

Sant'anna (2002, p. 103) “possui prazo de validade”. Assim, o verdadeiro desta época nos ensina que cuidar 

do corpo, mantê-lo saudável se faz ainda mais necessário, como uma forma de resistir e negar à morte, uma 

forma de enganá-la e afastá-la. 

 

A produção de identidades pela mídia 

 

Em uma relação contraditória e ambivalente, o homem passa a negar a morte, e por isso a exacerbar a 

vida, uma busca incessante pelos prazeres, na tentativa de não se perder nem um minuto desta vida que é 

finita. Deparamo-nos então com heróis, construídos em comerciais e propagandas e que buscam a perfeição, 

que fazem de seu corpo seu objetivo de vida, que se entregam a exposição e exaltação desse corpo belo e 

jovem em detrimento de sua decadência biológica. E nisso vão se formando repertórios de leis e regras, de 

produtos e mercadorias voltados para essa juventude eterna, para essa beleza sem limite, tudo isso propagado 

incansavelmente pela mídia em geral. A mídia assume cada vez mais um papel controlador em nossas vidas, 

como que uma consciência externa a nós, a fonte de certezas que o homem sempre procurou para servir de 

base para sua existência. 

Em O Sujeito e o poder, um dos seus últimos textos, Foucault (1995) nos esclarece o conceito de 

sujeito sempre vinculado à noção de poder, para ele, “o sujeito é aquele que de alguma forma está submetido 

ao outro (por meio de relações de controle ou dependência) ou então a si mesmo, preso à sua própria 
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identidade, mediante a prática do conhecimento de si”. Nesse trabalho, propomo-nos pensar o sujeito 

moderno submetido ao poder exercido pela mídia diretamente sobre nós e pelo poder que a mídia exerce 

indiretamente, na medida em que nos mostra a necessidade de nos auto-controlarmos. Mas, como nosso 

interesse é investigar de que forma a mídia exerce influência no comportamento humano, ser-nos-á útil 

também pensar a mídia como um grande espaço pedagógico. O conceito de “dispositivo pedagógico da 

mídia” formulado por Fischer (2002, p. 155), 

 

[...] como um aparato discursivo (já que nele se produzem saberes, discursos) e ao mesmo 
tempo não discursivo (uma vez que está em jogo nesse aparato uma complexa trama de 
práticas, de produzir, veicular e consumir TV, rádio, revistas, jornais, numa determinada 
sociedade e num certo cenário social e político), a partir do qual haveria uma incitação ao 
discurso sobre “si mesmo”, à revelação permanente de si; tais práticas vêm acompanhadas de 
uma produção e veiculação de saberes sobre os próprios sujeitos e seus modos confessados e 
aprendidos de ser e estar na cultura em que vivem. Certamente, há de se considerar ainda o 
simultâneo reforço de controles e igualmente de resistências, em acordo com determinadas 
estratégias de poder e saber, e que estão vivos, insistentemente presentes nesses processos de 
publicação da vida privada e de pedagogização midiática. 
 
 

Como recorte para esse artigo, optamos por enfocar a produção de identidades masculinas. Como 

corpus, elegemos a revista Men's Health, da Editora Abril. Nosso objetivo, nesta breve análise, é exemplificar as 

estratégias discursivas utilizadas por essa revista para impor regras a serem seguidas por “homens modernos e 

bem sucedidos”. O título da revista, traduzido para a língua portuguesa, pode dar ideia de que se trata apenas 

de uma revista de saúde, mas o próprio editor se encarrega de desfazer essa impressão: 

 

Há quem pense que basta fazer exercícios para ter uma saúde de ferro. Outros imaginam que 
comer bem resolve a parada. É por isso que, compreensivelmente, há muita gente que vê a 
Men‟s Health como revista de saúde. Sim, falamos de fitness direto. Condicionamento físico, 
claro, é parte essencial na conquista de uma saúde legal. [...] Mas não se engane, viver de 
forma saudável é mais do que isso. É um estilo de vida. É um jeito de jogar na balança do 
dia-a-dia, além de comida e vigor muscular, coisas como tesão, motivação, reflexão, 

transcendência.... (SELIGMAN, 2009, p. 8) 
 
 

Então, a menos que consideremos, tal como propõe o editor da revista, que a palavra saúde signifique 

muito mais do que bem estar físico e mental, teremos que reconhecer que essa publicação não é, de fato, 

apenas uma revista de saúde. 

Na edição de fevereiro de 2009, uma das matérias de capa propõe apresentar “100 soluções ideais 

para sua saúde”. Ao longo das onze páginas que compõem a matéria, as cem dicas são divididas em treze 

partes, conforme discriminado a seguir: 

 

 A namorada.... ideal 

 Seis respostas ideais para seis perguntas difíceis (todas alusivas a relacionamento 
entre homem e mulher) 

 O combustível ideal (dicas sobre boa alimentação) 
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 O fim de semana... ideal (dicas sobre vinhos) 

 A bike ideal 

 O treino ideal 

 Os números ideais (resultado de pesquisas assinadas por universidades estrangeiras) 

 A jogada.... ideal 

 O lanche... ideal 

 O gentleman.... ideal (dicas sobre como cumprimentar outra pessoa, não 
necessariamente do sexo oposto; dicas para resolver alguns problemas que podem 
atrapalhar o visual; e dica sobre o gesto ideal “com ela”) 

 A receita ideal 

 Seis coisas que você precisa contar a seu médico 

 A pílula de nutrição ideal. 
 

 

Apenas essas onze páginas nos dariam material suficiente para chegarmos à conclusão de que essa 

publicação funciona como “dispositivo pedagógico”, já que pretende ensinar aos leitores muitas coisas. 

Cumpre, de fato, o que anunciou na “Carta do Editor”: não é apenas uma revista de saúde, já que realmente 

se esforça por dar aos leitores ferramentas para “equilibrar sexo, vinho, rock and roll, corpo sarado, comida 

boa, dolce far niente, estilo, foco e sabedoria” (SELIGMAN, 2009, p. 8). 

Voltemos nossas atenções, então, apenas para as dicas que não se relacionam diretamente com saúde 

física ou mental. A matéria começa por oferecer o modelo ideal de namorada. Para isso, apresenta dez 

exemplos de mulheres com “proporções perfeitas”, cada uma em um determinado aspecto da anatomia 

humana: Juliana Paes foi escolhida por suas nádegas, enquanto Luana Piovani por seus seios. O interessante é 

que, na justificativa dada para cada escolha, há sempre uma explicação científica, como as descritas abaixo: 

 
 

Pernas  –  Kylie Minogue 
De acordo com a Universidade de Cracóvia, na Polônia, o tamanho perfeito de uma perna 
(medindo pelo lado de dentro, do calcanhar até a virilha) é de 80 centímetros. 
 

Cintura/quadril  –  Jessica Alba 
Pesquisadores da Universidade de Cambridge (Inglaterra) descobriram que mulheres que 

tinham cintura 30% mais estreita que os quadris eram mais desejáveis para os homens (A 
NAMORADA..., 2009, p. 54) 

 

Em outro trabalho (PANIAGO, 2008), refleti sobre esse esforço da mídia em fazer com que seus 

discursos tenham sempre um aval científico. Isso se justifica pela necessidade de criação de verdades. Como 

vemos com Foucault, é a complexa relação entre poder e saber que faz com que verdades sejam estabelecidas.  

A sessão “Seis respostas ideais para seis perguntas difíceis” pretende ensinar o homem como 

responder a algumas perguntas quando feitas pela namorada. Uma das instruções, abaixo transcrita, mostra 

como a revista subjulga o comportamento feminino: 

 
 

Pergunta 
“Em que você está pensando agora?” 
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Resposta correta 
“No que comprar para você em seu aniversário.” 
Por que essa é a resposta certa? 
“O cérebro humano é como uma casa”, explica Pease. “Enquanto o do homem tem muitos 
cômodos separados, o da mulher é como um plano aberto e sem paredes. Por isso, é 
impossível para ela compreender que para você existe um espaço para o „nada‟. Quando você 
fala „Não estou pensando em nada‟, o que ela imagina é; „Está pensando na minha amiga 
gostosa de biquíni‟”.  
 

 
Aqui também aparece o artifício de subsidiar as informações com a chancela do discurso considerado 

científico e, portanto, com status de verdadeiro. Embora essa informação não esteja clara na revista, julgamos 

que Pease seja Alan ou Bárbara Pease, autores do livro Por que os homens fazem sexo e as mulheres 

fazem amor? Uma visão (e bem humorada) de nossas diferenças. 

Não poderíamos encerrar nossas análises sem analisar a sessão que se propõe a revelar os números 

ideais. Nela são apresentados doze números ideais. Todos eles com uma determinada chancela, a grande 

maioria de universidades estrangeiras. Entre a idade ideal para se casar, 31 anos e nove meses, segundo a 

Universidade College London, e a hora ideal para acordar se quer ter um dia livre de estresse, 7 horas e 21 

minutos, segundo a Universidade de Westminster, a revista, baseando-se em resultados divulgados no livro 

Life DIY, de Peter Cohen, afirma que ser feliz é aproximar-se o mais possível de cem, ao calcular a fórmula P 

+ (5 X E) + (3 X N), em que, para encontrar o valor de “P” (características pessoais), de “E” (existência) e 

“N” (necessidades mais elevadas), basta responder a quatro perguntas. 

Poderíamos começar nossas análises refletindo sobre as “verdades” que são estabelecidas pela 

fórmula. Para ser feliz, segundo ela, é preciso ter a adaptabilidade como uma característica pessoal, é preciso 

ter amizades e estabilidade financeira e é preciso ter ambição. A pergunta que nem todos os leitores fariam é: 

por que uma pessoa não poderia ser feliz sem satisfazer a essas “necessidades”? 

A maioria dos leitores, além de não se fazer essa pergunta, esforça-se para enquadrar sua vida à 

fórmula proposta. Há muitos leitores que se deixam subjetivar pelo modelo proposto pela revista. Estes, 

normalmente, consideram que eles é que escolhem ser feliz, como se não houvesse uma ditadura da 

felicidade, e que escolhem de que maneira querem ser felizes, como se não houvesse exatamente um modelo 

único - imposto pela sociedade e por todos os seus dispositivos disciplinadores - a ser seguido por todos que 

querem ser felizes e bem sucedidos na vida.  

A governamentalidade da mídia se mostra assim muito eficiente, justamente porque governa de forma 

absolutamente sutil, ou “governa sem governar”, para usar uma expressão de Jorge Ramos do Ó (2003, p. 8), 

num contexto de absolutas e imperceptíveis “liberdades reguladas”. 

 

Considerações finais 

 

Se tivéssemos dúvidas sobre o papel da mídia como construtora de identidades, ao final desta 

pesquisa, elas teriam desaparecido. Como nunca tivemos esta dúvida, só nos resta confirmar nossa premissa 
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inicial, a de que a mídia se mostra como guia, como modelo para seu público, que entrega suas vontades e 

seus corpos para os mandamentos que ela dita.  

Em outro trabalho (PANIAGO, 2008), já havíamos alertado sobre as estratégias utilizadas pela mídia 

para subjetivar seus leitores, construindo tipos de sujeitos bastante determinados.  

Acreditamos que a maioria dos leitores seja, de alguma forma, subjetivada, mas, tal como Foucault, 

acreditamos que a resistência é inerente ao poder. Assim, não se pode falar sobre o conceito de poder em 

Foucault sem que se compreenda que todo poder pressupõe resistência: “não há poder sem recusa ou revolta 

em potencial” (FOUCAULT, 2003a, p. 384).  

E é isso que nos impulsiona a refletir sobre as estratégias utilizadas pelos mecanismos de 

disciplinamento na sociedade de controle em que vivemos. Sabemos que, de alguma maneira, esses estudos 

encontrarão outros focos de resistência. 
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O RÉU: UM OLHAR VIGILANTE 

 

 

Helcira Lima 

 
 
Introdução 

 

O objetivo deste artigo é proceder a uma análise a respeito da construção de imagens de si e do outro 

em fragmentos do depoimento de um sujeito acusado de assassinar sua esposa, em meados da década de 

1980. Ao conferir destaque à figura do réu, pretendemos apresentar uma leitura acerca das estratégias 

utilizadas por ele na construção de uma imagem positiva de si, em seus depoimentos – tanto na delegacia 

quanto perante o juiz – em contraposição à construção de uma imagem negativa da vítima. Além de analisar o 

papel do ethos, verificaremos em que medida tais imagens poderiam ser usadas “patemicamente”. Para tanto, 

levaremos em conta o fato de se tratar de um “crime da paixão” (Cf. CORRÊA, 1983) e, ainda, que os 

indivíduos envolvidos, de algum modo, com o crime pertenciam à elite da sociedade mineira da época1. Nesse 

sentido, os imaginários sócio-discursivos, as crenças e julgamentos morais, bem como as relações de poder 

que pautam a produção discursiva no júri e contribuem com a tessitura do processo penal serão tomados 

como eixos da discussão. 

 

A construção de imagens de si e do outro 

 
Todo ato de tomar a palavra implica a construção de 
uma imagem de si. 

(AMOSSY, 2005) 

 

 Na atual retomada dos estudos da argumentação, iniciada na década de 1990, a noção de ethos passou 

a interessar a muitos pesquisadores, entre os quais se destacam Amossy (2005), Charaudeau (2005) e Eggs 

(2005). Todos eles, partindo da definição de Aristóteles, procederam a uma releitura do ethos, sob uma 

perspectiva mais alargada. 

 Assim como o pathos, o ethos consiste em um recurso usado para incitar a emoção através do 

discurso e se refere, grosso modo, à construção de imagens de si. Ao lado do pathos, ele é o responsável por 

garantir a adesão dos ouvintes. Ethos, pathos (relativo à emoção) e também logos (relativo ao discurso, à 

razão) constituem o que Aristóteles denominou “provas dependentes da arte”. Segundo o filósofo, o ethos se 

refere ao caráter do orador, à postura assumida para inspirar confiança no auditório. Tanto na visão de 

                                                
1 De acordo com as peças processuais, a vítima (de agora em diante, V) foi morta pelo marido, na residência do casal, durante a 
madrugada, com seis tiros. Pelo relato da perícia, o réu começou a atirar enquanto ela ainda estava deitada na cama.  
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Aristóteles quanto na de outros filósofos anteriores e posteriores a ele, o ethos consistiria na mais eficaz das 

provas: “as pessoas de bem inspiram confiança mais eficazmente e mais rapidamente em todos os assuntos 

[...] o caráter moral deste constitui, por assim dizer, a prova determinante por excelência” (ARISTÓTELES, 

1998, p. 33). O orador deixa transparecer uma boa imagem de si mesmo, uma imagem de honestidade e de 

bom-senso, mesmo que isto não seja condizente com a verdade. 

Neste trabalho, o papel do ethos será analisado em sua inter-relação com o pathos. Isto porque, 

como afirma Eggs (2005), o ethos deve ser considerado sob uma perspectiva tridimensional, pois se forma a 

partir da relação entre a phrónesis (sensatez), a areté (virtude) e a eúnoia (benevolência). Em outras 

palavras, há algo de racional (logos) e que inspira confiança; algo de sincero (pathos) e de uma imagem 

agradável de si; além de algo de solidário (ethos), de um ar ponderado. Para este autor, é preciso analisar o 

ethos sob o viés das paixões, porque ethos e pathos estão juntos na empreitada da persuasão como provas 

pertencentes ao domínio do emocionar.  

Se, sob a óptica de Aristóteles, a imagem de si era construída discursivamente, para os romanos – 

Cícero e Quintiliano, por exemplo –, inspirados, sobretudo, em Isócrates, haveria um ethos prévio ao 

discurso. Isto se justifica pelo fato de o estatuto social do sujeito – seu posicionamento na hierarquia dos 

valores econômicos e morais – ser mais importante, antes de qualquer construção discursiva. Nesse momento 

histórico, o destaque conferido a essa prova atenderia às causas republicanas3. Para os pensadores latinos, o 

ethos seria, então, diferentemente de Aristóteles, um dado pré-existente, não sendo construído 

discursivamente. Aquele que conseguisse reunir seus traços de caráter com sua capacidade de manejar o 

discurso estaria mais apto a alcançar seus objetivos. 

Desse modo, estereótipos relacionados à divisão de classes sociais, a questões morais, às funções 

institucionais, ao status e ao poder entrariam em jogo na concepção de ethos prévio, determinando, de certo 

modo, as impressões do auditório sobre o orador. De uma perspectiva contemporânea, parece-nos 

importante destacar, que, além de estar relacionado às ideias dos latinos (e de Isócrates), esse modo de 

enxergar a questão estaria relacionado também às ideias de Bourdieu (2001) acerca do “poder simbólico” e 

das questões sociais como determinantes de tipos de discurso. 

Em meio a essas possibilidades, os pesquisadores se dividem em relação às duas heranças, pois há os 

defensores de uma posição moderada, considerando a existência de dois tipos de ethos  – prévio e discursivo 

– e os que adotam a posição, em certo sentido, mais radical, defendendo a ideia de a existência do ethos se 

dar no e pelo discurso somente.  

Assim, além da inter-relação entre ethos e pathos consideramos, nas trilhas de Charaudeau (2005) e 

Amossy (2000 e 2005), tanto a noção de ethos prévio quanto a de ethos discursivo. Nessa perspectiva, a 

herança aristotélica e a latina serão abordadas nesse processo de construção de imagens de si. Partimos do 

princípio de que a imagem prévia do sujeito é responsável por condicionar parcialmente o discurso, pois, no 

                                                
3 Para obter mais detalhes acerca dessa discussão, ver Meyer (1999). 
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próprio tecido discursivo, ela deixará índices recuperáveis do estatuto do sujeito comunicante e daquilo que 

ele “coloca na boca” do enunciador acerca de si4. Dessa maneira, com as marcas linguísticas da enunciação, 

torna-se possível verificar o objetivo perseguido. Por isso, para Amossy (2005), o poder exercido pela imagem 

que o auditório possui sobre o sujeito, antes mesmo de sua fala, torna-se fundamental ao lado da construção 

discursiva.  

Nesse sentido, se se considera a existência de uma imagem anterior ao discurso e se, durante o ato de 

linguagem, o sujeito é avaliado pelo seu interlocutor em relação ao seu dizer e, também, ao que ele representa 

na sociedade, os conhecimentos prévios e os estereótipos, frutos das representações sociais, contribuem de 

forma decisiva na construção de uma imagem de si. Isto porque ela é tomada segundo os modelos culturais, 

ou seja, segundo o estoque de imagens de uma sociedade dada. Ela não é singular, mas se apóia na doxa. Por 

isso, no percurso da análise é preciso levar em conta que os imaginários sócio-discursivos, as crenças e os 

julgamentos morais, bem como as relações de poder, condicionantes da produção discursiva no júri, 

contribuem com a tessitura do processo penal, determinando uma visão sobre o crime. 

A construção da imagem do outro será tomada em sua inter-relação com a construção de imagens de 

si, uma vez que ela consiste em um importante recurso a partir do qual se pode erigir um perfil de 

honestidade, bondade, ao lado de uma imagem do outro elaborada a partir de características opostas. Tanto 

sua imagem prévia quanto aquela construída discursivamente revela-se fundamental no momento em que o 

perfil do outro for delineado. Uma boa imagem de si reforça o poder da imagem criada sobre o outro. Além 

disso, a imagem prévia do outro desempenha importante papel na construção da imagem de si. 

 

O réu: um olhar avaliador? 

 

Nos depoimentos prestados pelo réu (de agora em diante, R) é possível perceber uma voz empenhada 

em construir para a vítima uma imagem pouco afeita aos padrões aceitos como corretos pela sociedade da 

época. O perfil de V é delineado de forma discreta e quase despretensiosa, edificando sua culpabilização e 

vitimizando o criminoso. Tal movimento tem início logo nas primeiras linhas, quando R descreve como foi o 

primeiro contato com a esposa, em uma conversa de rua, na qual os dois trocaram números de telefones: 

 

[...] perguntado se naquela noite saíram juntos, respondeu que não; que apenas pararam os 
carros na rua da Bahia, o declarante desceu do dele e foi ao encontro de V; que conversaram 
um pouco, quase que o tempo suficiente para troca de telefones [...] 

 
 

Ao retomar, supostamente, a voz da vítima, afirmando que ela “preferia se encontrar em barzinhos” e, 

ao explicitar manter relações sexuais com ela, antes do casamento, apresenta uma mulher pouco adequada aos 

                                                
4 De acordo com a Teoria Semiolinguística, desenvolvida por Charaudeau, grosso modo, o sujeito comunicante seria o ser “do 
mundo”, dotado de intencionalidade, psicossocial, enquanto que o sujeito enunciador seria uma espécie de “porta-palavra”, porta-
voz do comunicante. O enunciador seria responsável por encenar o ato de linguagem, sob a óptica do comunicante. 
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padrões da época, em relação aos papéis sexuais determinados para homens e mulheres. Por outro lado, a 

imagem criada para si caminha em outra direção, tanto por se mostrar como “aberto” ou, de certo modo, 

“conformado”, quanto por apontar para uma defesa da própria face. Fica explícito o desejo de salientar que a 

opção pelos encontros em barzinhos era de V e não dele, como se pode observar em:  

 

[...] perguntado porque o declarante não frequentava a casa de V, “ porque ela preferia se 
encontrar em barzinho”; (grifo nosso) perguntado se nesse período de maio a junho de 1973 o 
namoro do declarante e de V já havia chegado ao ponto de terem relações sexuais 
respondeu que sim; perguntado onde se davam esses encontros respondeu que iam a 
Motéis, da estrada de Betim, do qual o declarante não tem muita certeza. Nos motéis da 
Pampulha e em casa de amigos [...]. 
 
[...] perguntado, novamente, porque o declarante, em dois meses de namoro que chegou a 
ponto de relações sexuais, não frequentou uma só vez a casa de V, respondeu “porque ela não 
gostava de namorar em casa” (grifo nosso) [...]. 
 
 

 Ao revelar a opção da esposa pelo namoro “fora de casa”, sob a forma de discurso relatado em estilo 

indireto, esse sujeito confere credibilidade à sua afirmação. Além disso, considerando que a escolha do verbo 

introdutor revela-se importante tanto no discurso relatado em estilo direto quanto no indireto, pois conduz a 

interpretação, conferindo a tônica do discurso citado, é interessante observar sua opção pelos verbos 

“preferir” e “gostar”. Nessas trilhas, verifica-se a partir de tais marcas que V era uma mulher liberada e ele 

apenas atendia a seus caprichos (“ela não gostava”; “ela preferia”). 

Elementos relacionados à vida familiar de V também aparecem no depoimento, de modo a contribuir 

com um contorno negativo da figura da vítima: ela não tinha mãe; era a única filha do sexo feminino, 

portanto, criada, em meio a dois irmãos, por um pai dividido entre a capital mineira e o Rio de Janeiro. O fato 

de V não ter permitido o contato do marido com o sogro antes do casamento também reforça a imagem que 

se deseja construir5: 

 

[...] que o declarante não se lembra de ter sido visto uma só vez pelo pai de V; que naquela época morava 
apenas com a pai dela, pois a mãe já era falecida, dois irmãos eram casados, um dos quais morava em Belo 
Horizonte e outro no Rio, onde também morava um irmão solteiro  (grifo nosso); oferecido mais uma 
vez cigarro ao declarante, este não aceitou alegando “de dia eu não fumo” [...] 
 
 

A opção da esposa por não realizar a esperada cerimônia religiosa do casamento contribui para 

delinear o perfil de uma mulher caprichosa, além de inadequada para o imaginário social da época. O fato de 

ser espírita em uma cidade como a Belo Horizonte dos anos de 1970 e 1980 consiste em um elemento 

passível de “arranhar sua face”. Isto porque, como se sabe, Belo Horizonte era (e ainda é) uma cidade sob a 

vigência do imaginário cristão com cunho conservador. Além do mais, na época, o que prevalecia era o 

                                                
5 É interessante destacar que, após o casamento, o sogro passaria a viver na residência do casal. 
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catolicismo, do qual a família de R era adepta. O espiritismo ganhava força, mas ainda era considerado como 

uma espécie de “subversão” à ordem religiosa vigente. 

 

[...] que o declarante com ela se casou, apenas no civil em virtude de ser V espírita (grifo nosso), 
que o regime do casamento foi o de comunhão de bens, que o declarante na época era católico 
(grifo nosso) [...] 
 
 

Em oposição à imagem de uma moça muito “moderna” para a época: “ela dirigia o próprio carro, não 

gostava de namorar em casa, não tinha mãe e, em dois meses de namoro, já mantinha relações sexuais com o 

namorado”, a imagem criada para si é a de um sujeito conservador, ligado à família, competente, sério e 

inteligente. “Supervisiono tudo”; “eu sou o responsável pelos trabalhos gerados”, ele afirma em determinado 

momento. Desse modo, constrói um ethos de competência o qual, na perspectiva de Charaudeau (2005), 

estaria relacionado à credibilidade e, portanto, a uma imagem mais racional. Assim delineado, seu perfil 

poderia garantir a confiança necessária à sua versão sobre o crime. Além deste, outro ethos se elabora – o de 

inteligência – o qual, por meio da identificação, pode provocar admiração e mesmo respeito, o que se 

observa em: 

 

[...] Afinal eu sou o responsável pelos trabalhos gerados (grifo nosso). Faz estudos especiais de 
análise de alternativas de investimentos. Faz projeção de inflação, moeda estrangeira, 
ORTN; perguntado se é a do declarante a palavra final de todo e qualquer serviço inerente à 
chefia que ocupa respondeu que sim [...] 
 
 

O realce da imagem de um sujeito competente e bem-sucedido refuta por antecipação a tese da 

promotoria, segundo a qual, em virtude das dívidas adquiridas, ele precisaria da esposa para se restabelecer e, 

por isso mesmo, não teria aceitado a separação. Essa imagem também pode ser lida como relativa a um 

sujeito equilibrado que, certamente, mataria a esposa em uma situação-limite. Ao afirmar beber com 

frequência em sua casa, desconstrói a tese da embriaguês, além de também reafirmar o quanto era “caseiro”: 

 

[...] perguntado se é costume do declarante beber sempre que chegava em casa e por qual 
motivo, desde quando respondeu que “tem gente que bebe no bar e era meu costume beber em casa”  
(grifo nosso) [...] 
 
 

Seus objetivos se verificam também no fato de que o tom ameno utilizado na apresentação da imagem 

da esposa modificou-se quando surgiram os elementos necessários à construção da tese da legítima defesa da 

honra e de uma coação irresistível. Desse modo, de boa mãe, boa amante, boa companheira, a vítima passa a 

ser apresentada como uma mulher fria, distante, negligente com os filhos e com as obrigações matrimoniais.  

De acordo com Perrot (2007), a sociedade ocidental promove uma assunção da maternidade. Ela é 

“aureolada” de amor; “o amor a mais”. A maternidade constitui o pilar da sociedade e por isso passa a ser 

controlada. Em relação à V, percebe-se, na voz destacada por R, uma outra forma de inadequação, porque, 
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embora fosse amorosa com os filhos, a esposa estava longe do modelo de “mãe exemplar”, abnegada, que 

manifestasse por eles um “amor a mais”. 

 

[...] que perguntado se ele batia nas crianças respondeu que „ela batia, eu batia, dona T66 
batia, porque eu acho que bater é educar‟; que o problema de V é que ela batia antes da hora certa. 
(grifo nosso) 
[...] quando a outros hobs, o declarante tem o de fotografias, filmes e som, tendo bons 
equipamentos para tudo isso; que maior parte dos filmes que fez, ou de fotografias, são das 
crianças e de V, durante as viagens, embora ela não gostasse (grifo nosso) [...] 
 
 

Ao dar início à construção deste perfil, R “patemiza” seu depoimento, apresentando-se como a 

verdadeira vítima do crime. Se, por um lado, as dúvidas acerca de uma suposta traição são destacadas, por 

outro, o autocontrole e a atitude resignada servem para vitimizá-lo. Em suas palavras, “fiquei chateado”: 

 

[...] em princípio de junho, ou melhor, em meados de junho V viajou a São Paulo para 
encontrar-se com sua amiga T, residente no Rio de Janeiro, viagem de negócios; que V ficou 
poucos dias quando retornou com um problema íntimo, uma doença tipo corrimento; que 
em virtude disso o declarante teve a primeira dúvida com relação à esposa, duvida de que ela tivesse tido 
algum relacionamento sexual com outro homem; (grifo nosso) perguntado o que o declarante fez 
respondeu “eu fiquei chateado”; perguntado como o declarante descobriu o corrimento em 
sua esposa respondeu que ela própria a ele contou; perguntado se ela contou a respeito do 
problema espontaneamente respondeu que sim [...] 
[...] perguntado se o declarante conhecia T respondeu que a conheceu na época em que 
começou a namorar V; perguntado se o declarante, quando se refere ao fato de V ter 
apanhado o corrimento com sua amiga T, quer se referir a um contato homossexual entre as 

duas, respondeu “não, é a primeira vez que isso me passa pela cabeça”  (grifo nosso). 
 
 

A cena esboçada pouco a pouco é de um “crescente de emoções”. Emoções que, ao se avolumarem 

de modo incontrolável, impeliram-no a cometer o homicídio. Das dúvidas sobre o corrimento, passou a um 

possível relacionamento homossexual entre a esposa e a amiga do Rio de Janeiro. Nessa breve análise, parece 

interessante verificar que, como sempre há algo do inconsciente no processo de construção de imagens, 

talvez mesmo sem o desejar, esse sujeito acaba por construir para si a imagem de ciumento e mesmo 

possessivo. 

De algum modo, ao acusar a esposa de traição e ao levantar a suspeita do homossexualismo, o sujeito 

resgata o imaginário do emblemático caso “Doca Street e Ângela Diniz”, pois, assim como ele, Doca 

assassinou a mulher, alegando legítima defesa da honra. Um dos elementos destacados nos depoimentos de 

Doca foi justamente uma suposta relação ou um desejo de uma relação homossexual entre Ângela Diniz e 

uma alemã que estava em Búzios no dia do crime. Agindo assim, R atualiza em seu discurso uma voz 

recorrente nos processos julgados na época: na tentativa de livrar o criminoso da culpa: construía-se uma 

imagem de “mulher-vítima devassa”. Isto se verifica nos julgamentos de dois casos emblemáticos de “crimes 

da paixão” ocorridos em Belo Horizonte: julgamento de Doca Street e do marido de Jô de Lima e Souza, 

                                                
6 T6 era a babá dos filhos do casal. Ela continuou a trabalhar com R, cuidando das crianças, após a morte de V. 
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morta no final dos anos de 1960. Infelizmente, não é preciso proceder a uma pesquisa muito profunda para 

se verificar que a voz ecoada nos julgamentos citados ainda repercute nos tribunais espalhados pelo país.  

Outro elemento destacado por R a fim de edificar a tese da traição refere-se ao fato de que, em 

determinado trecho de seu depoimento, ele apresentou um relato acerca de uma viagem feita por V à São 

Paulo, quando desconfiou do fato de ela ter atendido a seu telefonema na casa da amiga onde se hospedara, 

sem ser convocada (como se adiantasse): “só não achei normal”. Novamente, enuncia a dúvida, criando a 

imagem de um sujeito pacato, atingido, aos poucos, pelo mau comportamento da vítima, como em: 

 

[...] perguntou a sua irmã se V havia ido à ginástica e soube que não; perguntado se a partir 
daí o declarante criou, como ideia fixa, uma dúvida sobre sua mulher respondeu “não era uma 
ideia fixa. Era uma pequena dúvida sobre mentira ou não”  (grifo nosso) [...] 
 
 

A modalização da atitude desconfiada (“pequena dúvida”) visa a evitar a imagem de um sujeito 

descontrolado emocionalmente. É interessante que, de tanto negar, ele acaba afirmando ter ficado com uma 

ideia fixa a respeito da suposta traição. A insistência em afirmar o autocontrole e a atitude resignada: “fiquei 

chateado”, “era uma pequena dúvida”, como afirmamos, acaba por dizer o contrário. Pois, 

 

o inconsciente se expressa na fala à revelia da intenção do sujeito e além de seu 
conhecimento consciente. O sujeito diz mais do que pensa e do que quer dizer; a fala tem a 

propriedade de ser inevitavelmente ambígua (CASTRO, 1986, p. 5). 
 
 

Em outro momento, um pseudo-elogio, modalizado pelo advérbio “pouco” no diminutivo: “V como 

mãe era muito boa „só tinha um senão; às vezes ela era um pouquinho impaciente (grifo nosso)” lançou 

outro dado para a elaboração de um perfil negativo dessa mulher. Sob a aparência de uma afirmação 

descomprometida, é a falta de cuidado com os filhos o elemento destacado. Mais uma vez, ethos e pathos 

se encontram reunidos na empreitada da persuasão. A imagem positiva de R, aliada à negativa de V, 

patemizam o discurso, levando o interlocutor a ficar indignado com a atitude negligente dessa mãe. O sujeito 

enunciador cria a ideia de um “ethos pouco emocionado” e mesmo de uma mãe sem emoção. Parece 

interessante destacar que, embora as demonstrações “exageradas” de emoção possam ser mal vistas, em nossa 

sociedade, a ausência de emoção é tida como algo ainda pior. Em se tratando de uma mulher e mãe, essa 

figura feminina adquire até mesmo um contorno de perversão: 

 

[...] que quando moravam na rua X, V demonstrou cansaço e desejava parar de trabalhar; 
que o casal de comum acordo e porque o declarante acha que toda mulher deve trabalhar, 
aconselhou-a a entrarem em um acordo para que ela trabalhasse “deve ter sido ela quem escolheu 
o horário da tarde para trabalho por ser conveniente ficar com os meninos de manhã” e um só 
expediente; que (grifo nosso) 
[...] na sexta feira o declarante saiu como de costume para o trabalho e V, acha o declarante 
que foi jogar Tênis no C e foi ao salão, como costumava fazer às sextas feiras, quando nem 
almoçava em casa (grifo nosso) [...] 
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Ao mencionar as atividades esportivas e de “embelezamento”, realizadas durante as manhãs, R 

destaca o fato de a esposa se preocupar mais consigo mesma que com os filhos. O operador argumentativo 

“nem”, sublinhado na linha 3 do 2º fragmento em destaque, deixa subentendida a ideia de falta de zelo com 

os filhos. Este recurso linguístico, usado para introduzir argumentos somados a outros já apresentados (ia 

demais ao clube, ao salão de beleza, etc.), conduz à conclusão: “V não era boa mãe nem boa esposa”. Desse 

modo, incita, cada vez mais, a dúvida e mesmo a indignação em seu interlocutor. Pois, a personalidade ativa 

de V só não pode ser verificada nas relações sexuais com o marido, momento em que tinha um 

comportamento “passivo” ao lado de um comportamento “altamente ativo” do esposo: 

 

[...] perguntado se depois do problema ocorrido em setembro e do esfriamento afetivo de V 
o casal teve alguma relação sexual respondeu “tivemos, normalmente”, que esse 
relacionamento sexual era como que passivo por parte de V e altamente ativo por parte do declarante  
(grifo nosso) [...] 
[...] quando a outros hobs, o declarante tem o de fotografias, filmes e som, tendo bons 
equipamentos para tudo isso; que maior parte dos filmes que fez, ou de fotografias, são das crianças e 
de V, durante as viagens, embora ela não gostasse (grifo nosso) [...] 
 
 

Nesse processo de construção de imagens temos, de um lado, o retrato de um sujeito voltado para a 

família e, de outro, o de uma mulher excessivamente fria. Considerando-se, como afirmamos, que ainda hoje 

predomina a visão estereotipada dos sentimentos femininos, a expectativa acerca de uma mãe é a de 

demonstração, mesmo com suas atividades fora do lar, dedicação e interesse quase exclusivos aos filhos e ao 

marido.  

De acordo com a narração desse sujeito-enunciador, a passividade sexual foi, paulatinamente, 

crescendo junto com suas dúvidas acerca de uma suposta traição. Então, várias pistas dessa possibilidade são 

apresentadas reforçando essa ideia que passa a consistir em uma tese. O ponto decisivo do depoimento-

argumentação refere-se à apresentação de informações sobre o dia do crime, quando encontrou a esposa no 

carro de um antigo namorado. Segundo R, após conversar com V, ouviu a confirmação do romance, que é 

negado por ele mesmo em outro trecho do depoimento: 

 

[...] perguntado sobre como estava V respondeu “sêca, fria”; que conversaram, discutiram, 
lamuriaram-se, não chegaram a ofensas nem agressões físicas; que nessa ocasião V disse que a 

pessoa não era T77, o declarante nem perguntou porque „tinha certeza‟; como tem agora; que 
o declarante criou esta certeza só porque viu os dois no mesmo carro em movimento sem qualquer 
atitude amorosa (grifos nossos) [...] 
 
 

A negação da atitude amorosa não visa à proteção da face da vítima, mas, ao contrário, agindo assim 

ele reforça ainda mais sua culpa, pois se apresenta como um marido traído que não deseja denegrir a imagem 

da mulher. Por fim, na comparação entre o primeiro e o terceiro depoimento, percebe-se a re-encenação do 

                                                
7 T7 era o antigo namorado de V. 
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crime de maneiras distintas, uma vez que, ao depor na Delegacia, R afirma categoricamente não ter qualquer 

dúvida sobre a paternidade do filho mais novo: 

 

[...] respondeu que são idênticos e que realmente se parecem com o declarante e com V, não 
pairando qualquer dúvida quanto à paternidade deles ser do declarante (grifo nosso). 1o depoimento. 
[...] que nesta altura, percebeu que tratava-se de V, que estava gritando; que a vítima gritava, 
reclamando que a televisão estava alta que aí, nova discussão se travou; que no auge da 
discussão, perdendo a cabeça, acionou o gatilho de sua arma, não sabendo quantos tiros 
foram disparados; que o declarante, em meio à discussão, que antecedeu os tiros, perguntou à 

vítima se ela já estava com relacionamento sexual com T7, por ocasião da concepção de F28; que a isto, a 
vítima lhe respondeu: “não é da sua conta”, que foi nesta hora que o declarante começou a disparar os tiros 
(grifo nosso) [...] 3o momento destacado. 
 
 

Tal informação, encenada estrategicamente, serve para corroborar a tese da emoção incontrolável que 

será usada em sua defesa e, aliás, bem aceita pelos jurados9. Isto se confirma, também, no 2o depoimento em 

plenário (e no 3º no total), momento em que R afirma a confissão da esposa acerca de um relacionamento 

sexual com T7 (o antigo namorado). Ele afirma também tê-la visto no carro, no dia do crime, com esse 

sujeito, nos arredores do BH Shopping: 

 

[...] desceu do carro e procurou em várias lojas do shopping, pela vítima e inclusive na E110 
e em lojas de comida, como não encontrou a vítima, retornou ao carro, com a intenção de ir 
embora, mas avistou a vítima que vinha com uma sacola de compras do J na direção do 
carro dela, que neste, se dirigiu à V e convidou-a a entrar no seu carro [...] perguntou a V: 
“por que estava fazendo aquilo com o interrogado?”; que V, nesta oportunidade, lhe disse: “que 
não dava mais para esconder” e que a alguns meses, vinha tendo um relacionamento amoroso e sexual com 
T7  (grifo nosso) [...] 
 
 

Desse modo, a partir de um suposto universo de crenças e de conhecimentos, delineia-se uma figura 

feminina estereotipada e estigmatizada socialmente, justificando a “coação irresistível” a que foi submetido. 

Através da patemização, ele desejou levar o seu interlocutor a se identificar com sua história, pois tudo é 

relatado de modo a apresentar um cidadão comum que se via, a todo o momento, diante de uma tragédia 

iminente.  

 

Observações finais 

 

No processo de construção de uma imagem positiva de si em contraposição a uma imagem negativa 

da vítima, R estava ciente de que os valores atualizados nesse processo de discursivização poderiam levá-lo a 

ser avaliado como mais adequado ao modelo de comportamento social implícito nos códigos. Isto porque, 

conforme afirma Amossy (2005, p. 125): 

                                                
8  F2 é o segundo filho do casal. 
9
 A aceitação da tese se revelou no resultado do julgamento: o réu foi praticamente absolvido. Ele foi condenado a seis anos, nove 

meses e dez dias de reclusão, em regime semi-aberto.  
10 E1 era uma das lojas administradas por V. 
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[...] a ideia prévia que se faz do locutor e a imagem de si que ele constrói em seu discurso 
não podem ser totalmente singulares. Para serem reconhecidas pelo auditório, para 
parecerem legítimas, é preciso que sejam assumidas em uma doxa, isto é, que se indexem em 
representações partilhadas. É preciso que sejam relacionadas a modelos culturais 
pregnantes, mesmo se tratar de modelos contestatórios.  
 
 

Se, em um primeiro momento, o “caso Ângela Diniz” serviu para arranhar sua face (o delegado o 

compara a Doca Street), no curso do processo penal, essa relação se perdeu e deu lugar a outro retrato, mais 

adequado ao imaginário social. Por outro lado, o fato de V frequentar assiduamente academias de ginástica, 

aulas de tênis e salões de beleza, além de ser independente emocional e financeiramente, foi determinante de 

sua “condenação”.  

Sob a égide de um ethos prévio, concernente a um sujeito adequado aos padrões impostos pela 

“tradicional família mineira”, em contraposição à imagem da vítima como sendo inadequada aos padrões 

(filha de estrangeiros, independente emocional e financeiramente, espírita, preocupada em excesso com a 

aparência, moderna e mesmo liberada sexualmente), R contribuiu com a “romantização do crime”. Ao realçar 

suas qualidades e ao deixar, nas entrelinhas, uma possibilidade de se ler a esposa como a causadora de todos 

os males, ele assegurou a construção da tese da violenta emoção.  

É interessante que tal tese, amplamente explorada na defesa de R, incita uma leitura deturpada, 

responsável por apresentar todos os membros de uma sociedade como sendo possíveis assassinos. A ideia 

presente nessa tese é a de nossa susceptibilidade a uma emoção descontrolada e, a partir disso, podermos agir 

de modo “irracional”. Este posicionamento reflete uma ideia de emoção (e de paixão) como algo selvagem, 

fora de controle e, por isso mesmo, representa um grande atraso em relação às diversas abordagens sobre o 

assunto. Todavia, quando se deseja justificar um crime da paixão, essa visão, amplamente explorada e aceita, 

prevalece. Os próprios advogados, pautados em um olhar deturpado da emoção, defendem tal ponto de vista. 

Silva (1997), por exemplo, afirmou em entrevista que um réu primário, ao praticar um crime desses, o faz em 

virtude de uma emoção descontrolada. Para ele, o amor perturba e leva a muitos gestos de grandeza e de 

violência também. A partir dessas considerações, não é difícil imaginar como a emoção, utilizada para 

justificar o ato de R e que não foi (e nem poderia ser) mensurada através de provas, determinou o desfecho 

do julgamento.  

Assim, verifica-se, nesse breve percurso, que a construção de imagens de homens e mulheres 

condicionou a patemização e nela encontrou suas condições, a ponto de confirmar a ideia de uma implicação 

mútua entre essas duas dimensões – patemização e construção de imagens. Através da teia edificada pela 

argumentação do réu, foi possível criar, discursivamente, imagens dos sujeitos atreladas àquelas já pré-

concebidas, delineando os perfis aceitáveis e não aceitáveis. Por fim, da leitura dos depoimentos e da 

percepção sobre o caso-crime, verifica-se que as marcas de uma herança sócio-cultural em relação à mulher 

atuaram na construção e na recepção dos argumentos.  
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NOTAS SOBRE A PROBLEMÁTICA DA DISTRIBUIÇÃO  

ESPACIAL NA MODERNIDADE 

 

 
 

João Marcos Mateus Kogawa  
 
  

Introdução 

 

 Data de 1984 a publicação do texto “Outros espaços”, resultado de uma conferência apresentada por 

Foucault no Círculo de Estudos Arquitetônicos, em 14 de março de 1967. O texto volta-se para uma filosofia 

do espaço. Foucault traça um pequeno histórico no início do texto, por meio do qual ele indica uma diferença 

entre a Idade Média e a modernidade.  

 Apreende-se um debate a respeito da atualidade por meio da problematização das divisões dos 

espaços. A sociedade, durante várias épocas, foi/é marcada pela forma como se organizam os espaços em que 

são possíveis as práticas discursivas.  

Na idade média, espaços sagrados contrapunham-se aos profanos; o espaço familiar ao social; o 

público ao privado, etc. Os espaços eram hierarquizados e localizados. No entanto, nunca se viu uma 

sociedade tão heterogeneamente espacial como a moderna. Vivemos em uma sociedade em que os espaços de 

localização – mais fáceis de serem delineados na Idade Média – tornaram-se posicionamentos relativos, 

difusos e deslizantes.   

Foucault cita o trabalho de Galileu como marco importante na forma de conceber o espaço. Mais do 

que redescobrir que a Terra girava em torno do Sol, é a concepção da extensividade do Universo a um espaço 

infinito que faz de Galileu um revolucionário. O caráter de infinitude proposto pelo cientista contribuiu para 

a dissolução da ideia de espaço localizado do homem medieval.  

Passa-se, assim, a um estágio espacial de extensividade, forma de pensamento que dá lugar, na 

sociedade moderna, à forma posicional, ou seja, da Idade Média até a modernidade operou-se uma mudança 

na forma de conceber os espaços: de uma concepção pautada na localização para uma fundamentada no 

posicionamento. De uma a outra visão, existe a extensão como forma de transição entre localização e 

posicionamento. 

 Para a modernidade, a questão espacial é sintomática e traz problemas a serem debatidos. Há uma 

questão demográfica em jogo, não apenas no sentido de saber se haverá espaço para os homens no mundo 

daqui a alguns anos, mas também de que forma a sociedade classificará os espaços a serem habitados pela 

humanidade. Como os homens estarão distribuídos? Que novos lugares surgirão para sua inserção? 

 Apesar de todas as técnicas aplicadas ao espaço, das novas construções, da verticalização das cidades, 

da superpopulação de automóveis, da “ateização” dos cemitérios e da morte, o espaço moderno não se 
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encontra totalmente dessacralizado. Teoricamente, talvez se possa falar em uma dessacralização do espaço a 

partir de Galileu, mas na prática. 

 

[...] talvez nossa vida ainda seja comandada por um certo número de oposições nas quais 
não se pode tocar, as quais a instituição e a prática ainda não ousaram atacar: oposições que 
admitimos como inteiramente dadas: por exemplo, entre o espaço privado e o espaço 
público, entre o espaço da família e o espaço social, entre o espaço cultural e o espaço útil, 
entre o espaço de lazer e o espaço de trabalho; todos são ainda movidos por uma secreta 

sacralização (FOUCAULT, 2006, p. 413). 
 
 

 Todas essas considerações feitas a respeito do espaço moderno referem-se aos espaços internos. No 

entanto, é do externo que Foucault propõe-se a falar e é o conceito de heterotopia que nos interessa mais 

propriamente. Passemos, então, à definição desse conceito proposto por Foucault, bem como dos 

fundamentos e princípios que tornam possíveis a heterotopia. 

  

Heterotopia 

 

 Inicialmente, Foucault diferencia utopias de heterotopias. Utopias são posicionamentos sem lugar 

real, ou seja, não existem institucionalmente no meio social. São frutos da imaginação e servem como forma 

de fuga para os sujeitos. Em contrapartida, as heterotopias são lugares reais, efetivos e institucionalizados no 

interior de uma sociedade. Esses lugares heterotópicos pressupõem representações, contestações e inversões 

dos espaços reais. 

 O espelho pode ser considerado um lugar misto. Ao mesmo tempo em que é algo existente, material, 

que produz a imagem real do lugar em que não me encontro, esse espaço é utópico, virtual, representado. 

 De acordo com Foucault (2006, p. 415-416), o estudo sistemático das heterotopias é – ou deveria ser 

– tarefa da heterotopologia: 

 

Seria possível supor, não digo uma ciência porque é uma palavra muito depreciada 
atualmente, mas uma espécie de descrição sitemática que teria por objeto, em uma dada 
sociedade, o estudo, a análise, a descrição, a “leitura”, como se gosta de dizer hoje em dia, 
desses espaços diferentes, desses outros lugares, uma espécie de constestação 
simultaneamente mítica e real do espaço em que vivemos; essa descrição poderia se chamar 
heterotopologia. 
 
 

Os seis princípios fundamentais da heterotopia 

 

 O primeiro princípio apontado por Foucault é que não existe cultura desprovida de heterotopia. Além 

disso, as heterotopias assumem formas muito variadas. Nas sociedades “primitivas”, pode-se falar nas 

heterotopias de crise: o colégio no século XIX, o serviço militar, a viagem de núpcias, etc. Existem nas 
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sociedades lugares privilegiados, sagrados, proibidos e reservados a indivíduos que passam por fases 

consideradas críticas da vida: adolescentes, mulheres no período de menstruação, mulheres de resguardo, etc. 

 Muitas vezes, as heterotopias de crise dão lugar às heterotopias de desvio: casas de repouso, clínicas 

psiquiátricas, prisões, etc. Nelas se localizam: 

 

[...] os indivíduos cujo comportamento desvia em relação à média ou à norma exigida. São 
as casas de repouso, as clínicas psiquiátricas; são, bem entendido também, as prisões, e seria 
preciso, sem dúvida, acrescentar aí as casas de repouso, que estão de qualquer forma no 
limite da heterotopia de crise e da heterotopia de desvio, já que, afinal, a velhice é uma crise, 
mas igualmente um desvio, pois, em nossa sociedade em que o lazer é a regra, a ociosidade 

constitui uma espécie de desvio (FOUCAULT, 2006, p. 416). 
 
 

O segundo princípio é que uma heterotopia pode ser reconfigurada em momentos posteriores do 

desenvolvimento social. Ocorre uma espécie de retomada da antiga heterotopia, mas seu funcionamento 

difere da antiga utilização que dela se fazia. É o caso dos cemitérios.  

Esse espaço está vinculado a todos os posicionamentos sociais, pois cada cidadão tem parentes no 

cemitério, bem como um espaço reservado para si nesse local. No entanto, o cemitério não funcionou sempre 

da mesma forma, nem se tiveram sobre ele as mesmas concepções. 

Até o fim do século XVIII, o cemitério estava localizado no centro da cidade, ao lado da igreja. As 

sepulturas eram hierarquizadas e algumas eram construídas dentro da própria igreja. Vários túmulos possuíam 

estátuas e outros adereços. A configuração do espaço do cemitério anterior ao século XIX representa a 

concepção de que a alma é imortal e o corpo não tem grande valor. Para uma alma destinada a “subir aos 

céus”, lugar próximo do sagrado, isto é, das igrejas, nos centros das cidades. 

A partir do século XIX, ocorre uma espécie de “ateização” da morte. A imortalidade da alma não é 

mais inquestionável e a saúde do corpo passa a ser valorizada. A apropriação burguesa do cemitério leva à 

concepção de que esse lugar, por estar repleto de mortos, leva a morte aos que estão próximos. Nesse 

sentido, é preciso manter a morte à distância, ou seja, fora das cidades: 

 

[...] foi a partir do século XIX que cada um teve direito à sua pequena caixa para sua 
pequena decomposição pessoal; mas, por outro lado, foi somente a partir do século XIX 
que se começou a colocar os cemitérios no limite exterior das cidades. Correlativamente a 
essa individualização da morte e à apropriação burguesa do cemitério nasceu uma obsessão 
da morte como “doença”. São os mortos, supõe-se, que trazem as doenças aos vivos, e é a 
presença e a proximidade dos mortos ao lado das casas, ao lado da igreja, quase no meio da 

rua, é essa proximidade que propaga a própria morte (FOUCAULT, 2006, p. 418). 
 
 

 O terceiro princípio é que a heterotopia tem o poder de justapor espaços incompatíveis. O cinema, 

por exemplo, projeta uma cena tridimensional em uma tela bidimensional; o teatro traz para o quadro cênico 

formas estranhas umas às outras. O exemplo máximo de realização desse princípio são os jardins.  
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 Foucault cita como ilustração os jardins dos antigos persas. Tais construções eram divididas em vários 

níveis justapostos. Mais externamente, quatro partes que representam os quatro cantos do mundo; mais ao 

centro, o espaço da vida, da origem do mundo, em que se encontram os jatos d‟água, etc. Correlativamente, 

os tapetes, inicialmente, eram formas de representação dos jardins. De acordo com Foucault (2006, p. 418), 

“O jardim é a menor parcela do mundo e é também a totalidade do mundo. O jardim é, desde a mais 

longínqua Antiguidade, uma espécie de heterotopia feliz e universalizante (daí nossos jardins zoológicos)”. 

 O quarto princípio é que as heterotopias estão ligadas a recortes do tempo, ou seja, dão para o que se 

poderia chamar de heterocronia. Nesse sentido, Foucault observa a tendência moderna de acumulação do 

tempo em determinados espaços.  

 A relação heterotopia x heterocronia dá-se de forma complexa. De um lado, tem-se um conjunto 

heterotópico voltado para o acúmulo infinito do tempo: 

 

[...] os museus, as bibliotecas; museus e bibliotecas são heterotopias nas quais o tempo não 
cessa de se acumular e de se encarapitar no cume de si mesmo, enquanto no século XVII, 
até o fim do século XVIII ainda, os museus e as bibliotecas eram expressão de uma escolha 
individual.  
 
 

 Por outro lado, têm-se os lugares em que o tempo é mais fluido, não acumulativo. Nesse sentido, as 

festas populares, o carnaval, as cidades de veraneio “[...] estão ligadas, pelo contrário, ao tempo no que ele 

tem de mais fútil, de mais passageiro, de mais precário, e isso sob a forma da festa” (FOUCAULT, 2006, p. 

419). 

 O quinto princípio é que as heterotopias possuem sempre um sistema de abertura e fechamento. É 

preciso passar por algum ritual ou ser forçado a penetrar um espaço heterotópico. É o caso das prisões, dos 

quartos de fazendas brasileiras e dos motéis: 

 

Em geral, não se chega a um posicionamento heterotópico como a um moinho. Ou se é 
obrigado, como é o caso da caverna, o caso da prisão, ou é preciso se submeter a ritos e 
purificações. Só se pode entrar com uma certa permissão e depois que se cumpriu um certo 

número de gestos (FOUCAULT, 2006, p. 420). 
 
 

 O sexto e último princípio apontado por Foucault é que as heterotopias têm uma função: criar um 

espaço ilusório que denuncia a irrealidade de qualquer outro espaço real ou criar um espaço real perfeito tanto 

quanto o real é desorganizado.  

 As colônias europeias – e o ideário do novo mundo – são representativos desse princípio 

heterotópico. Foucault dá o exemplo dos jesuítas do Paraguai: 

 

A aldeia era repartida segundo uma disposição rigorosa em torno de um lugar retangular no 
fundo do qual havia a igreja; de um lado, o colégio, de outro, o cemitério, e além disso, 
diante da igreja, se abria uma avenida que uma outra vinha cruzar em ângulo reto; as famílias 
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tinham cada uma sua pequena cabana ao longo dos dois eixos, e assim se encontrava 

exatamente reproduzido o signo de Cristo (FOUCAULT, 2006, p. 421). 
 
 

Nós que aqui estamos por vós esperamos 

 

 Propomos pensar o conceito de Foucault a partir da análise de um trecho do filme Nós que aqui 

estamos por vós esperamos, dirigido por Marcelo Masagão. A obra cinematográfica em questão retrata o 

livro A era dos extremos, de Eric Hobsbawn.  

 O filme mostra-se interessante para refletir sobre o conceito de Foucault por alguns motivos: em 

primeiro lugar, trata-se de uma obra cinematográfica, ou seja, de um espaço heterotópico citado por Foucault 

em “Outros espaços”, o cinema. Em segundo lugar, o espaço/tempo atual das personagens representadas no 

filme é o cemitério de agora, ou seja, outro espaço heterotópico citado por Foucault. A descrição da vida de 

algumas pessoas marginalizadas pela História tradicional faz-se a partir de sua morte. Além da questão do 

espaço do cemitério, temos as vozes de importantes intelectuais que funcionam como analisador de 

acontecimentos importantes da modernidade.  

 No trecho selecionado para análise, merecem destaque todos esses elementos, que se juntam a um 

enunciado fixado acima do portão de saída/entrada de um cemitério situado em Paraibuna, no interior de São 

Paulo. O enunciado é: Nós que aqui estamos por vós esperamos.  

 De acordo com Foucault, o cinema é um espaço heterotópico porque representa no espaço 

bidimensional da tela um espaço tridimensional que se aprofunda. Essa profundidade movimenta-se e as 

cenas produzem inúmeros efeitos de sentido.  

 No trecho analisado a bidimensionalidade da tela reproduz a cena de um cemitério. Esse é o lugar do 

qual falam as personagens do filme. Mais precisamente, é nesse lugar que um sujeito situado em outro lugar 

fala por essas personagens.  

A cena enunciativa presentifica o passado. A cena mórbida, os túmulos retratados e a sensação de 

melancolia causada pela melodia da música que toca ao fundo funcionam como elementos que nos incitam a 

problematizar a forma como a história tratou determinados sujeitos.  

 Sob essa ótica, cria-se uma oposição entre igualdade x diferença, ou seja, emerge a questão: o que nos 

torna iguais e/ou o que nos faz diferentes? O cemitério é um lugar em que todos “são iguais”. Não importa o 

que se faz ou como se posiciona socialmente. Diante da morte todos são iguais.  

 Grosso modo, essa parece ser uma leitura possível do filme em questão: o tema da morte, 

acontecimento que unifica a humanidade. Mas, se por um lado, a morte iguala os seres humanos, nem sempre 

a História o faz. Assim, a função enunciativa em questão – representada pelo filme – traz também uma 

reflexão teórica importante: por que não trazer para as reflexões historiográficas as vidas de sujeitos marginais 

que participaram da construção da história?  
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 O filme mostra-se, então, como espaço discursivo de uma proposta de “igualdade” entre os homens 

e, a partir disso, propõe uma Nova História. A grande questão que se coloca é: como escrever a História? 

Bem, não é nosso objetivo discutir correntes historiográficas. O que nos interessa é pensar o conceito de 

heterotopia a partir dos diferentes lugares construídos no filme. No entanto, é preciso ter em mente que a 

obra é um espaço de problematização dos métodos e abordagens históricas. Diríamos que essa é sua função 

enunciativa.  

 No interior dessa função, há uma regularidade entre enunciados verbais e não-verbais que se 

complementam e concorrem para a construção de vários lugares diferentes que permitem lançar olhos para 

pluralidade de espaços existente na sociedade moderna.  

 O primeiro lugar a ser examinado é o próprio cemitério. A cena representada sugere um movimento 

retroativo e descendente. O foco da câmera percorre o cemitério de dentro para fora, ou seja, cria-se o efeito 

de saída. Ao mesmo tempo, o plano de fundo representa montanhas ao redor e escadarias, o que cria a ideia 

de descida. O deslocamento da câmera sugere ao sujeito-leitor que se desloque de dentro para fora e de cima 

para baixo.  

 Esse deslocamento termina com o fechamento dos portões do cemitério. O percurso realizado do 

espaço interno para o externo cria a ideia de que houve um deslocamento de fora para dentro anterior à cena. 

Para que exista saída, é necessário que haja uma entrada. Assim, a cena sugere que alguém foi visitar o 

cemitério e agora realiza o percurso de saída. O foco em primeira pessoa sugere que o próprio telespectador 

faça esse percurso, ou seja, o filme soa como uma espécie de lugar de experienciação, na medida em que é o 

próprio sujeito-leitor que realiza o percurso através do foco da câmera.  

 Uma das marcas apontadas por Foucault com relação ao espaço heterotópico do cemitério é que ele 

constitui-se como lugar em que todos nós nos encontramos de alguma forma. Se não no presente, 

futuramente; se não nós mesmos, pelo menos algum parente. Enquanto não nos deslocamos definitivamente 

para lá – após passar pela experiência da morte –, vamos algumas vezes para atualizar a memória de outros 

tempos. De acordo com Foucault (2006, p. 217): 

 

O cemitério é certamente um lugar diferente em relação aos espaços culturais habituais, é 
um espaço que está, no entanto, em ligação com o conjunto de todos os posicionamentos 
da cidade ou da sociedade ou do campo, já que cada indivíduo, cada família tem parentes no 
cemitério. 
 
 

 Foucault considera ainda que esse lugar sofreu modificações no decorrer da história, mais 

precisamente a partir do século XIX. Essas modificações podem ser percebidas na cena apreendida do filme. 

A proximidade da montanha – que se mostra ao fundo da filmagem – instaura o efeito de que o lugar filmado 

está fora da cidade. Não há casas, ruas ou arranha-céus ao redor, mas uma alta montanha.   

 Outro ponto interessante com relação à construção da cena é a inserção de uma citação de 

Maiakóvski: “Dizem que em algum lugar, parece que no Brasil, existe um homem feliz”. O espaço 
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cinematográfico justapõe elementos aparentemente inconciliáveis. A citação de Maiakóvski traz para o espaço 

do filme, que representa o espaço do cemitério, o campo da literatura e da reflexão filosófica. Contudo, não é 

apenas a questão da inserção da literatura que chama a atenção. A citação constrói outro espaço: o Brasil.  

 Há certa ambiguidade no fato de a menção ao Brasil estar na fala de Maiakóvski. Embora o Brasil seja 

um espaço real, institucionalizado, esse espaço é construído de forma utópica, como se não fosse real. Nesse 

sentido, o Brasil lembra a “velha colônia” europeia, o novo mundo, o paraíso tropical. Foucault (2006, p. 420-

421) fala das colônias europeias quando descreve o último princípio constitutivo das heterotopias: 

 

[...] o último traço das heterotopias é que elas têm, em relação ao espaço restante, uma 
função. Esta se desenvolve entre dois pólos extremos. Ou elas têm o papel de criar um 
espaço de ilusão que denuncia como mais ilusório ainda qualquer espaço real, todos os 
posicionamentos no interior dos quais a vida humana é compartimentalizada. [...] Ou, pelo 
contrário, criando um outro espaço, um outro espaço real, tão perfeito, tão meticuloso, tão 
bem-arrumado quanto o nosso é desorganizado, mal-disposto e confuso. Isso seria a 
heterotopia não de ilusão, mas de compensação, e me pergunto se não foi um pouquinho 
dessa maneira que funcionaram certas colônias. 
 
 

 A partir do trecho supracitado, entendemos que o Brasil, construído pela fala de Maiakóvski2 em 

1907, é um espaço que serve para denunciar as agruras vivenciadas pelo sujeito europeu. A situação da Rússia, 

nesse momento, era de constantes revoltas. Talvez isso justifique a ideia de construção do Brasil como lugar 

ideal de felicidade. Nesse sentido, o país latino-americano mostra-se como espaço heterotópico de 

compensação, ou seja, embora seja real, existe mais por uma espécie de projeção e não pelo vivenciamento 

subjetivo.  

Foucault estipula alguns procedimentos para a análise dos enunciados em A arqueologia do saber 

(2004). Longe de pretendermos esgotar, neste trabalho, os critérios e procedimentos prescritos por Foucault, 

gostaríamos de citar o filósofo para esclarecer, ainda que sucintamente, o que ele entende por enunciado – e 

por extensão, por função enunciativa: 

 

Uma série de signos se tornará enunciado com a condição de que tenha com “outra coisa” 
(que lhe pode ser estranhamente semelhante, e quase idêntica como no exemplo escolhido) 
uma relação específica que se refira a ela mesma – e não à sua causa, nem a seus elementos 

(FOUCAULT, 2004, p.100). 
 
 

 O enunciado não deve ser entendido como uma relação do tipo proposição/referente. Isso significa 

que não existe uma regra de utilização: o artigo não poderá ser posposto ao substantivo para a constituição do 

enunciado, ou seja, sempre que se tratar de enunciado é preciso que se explicite que regras permitem que ele 

tenha existência. Não existe uma regra de utilização geral. Antes, as regras devem ser deduzidas a partir do 

próprio enunciado e da função desempenhada por ele. As regras da gramática podem estar presentes na 

                                                
2 O trecho de Maiakovski citado foi retirado de uma das cenas do filme “Nós que aqui estamos, por vós esperamos”, de Marcelo 
Masagão.  
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construção de um enunciado, mas jamais representarão o meio de compreensão da função enunciativa. 

Podemos partir da explicitação dos recursos linguísticos, mas a análise da função enunciativa deve explicitar 

certas regras externas. 

O enunciado “Nós que aqui estamos por vós esperamos” instaura dois espaços e apaga um terceiro. 

O pronome de primeira pessoa aliado ao advérbio de lugar constrói um sujeito coletivo nós. Esse enunciado 

completa-se em relação ao espaço em que se inscreve, ou seja, acima do portão do cemitério. Sob essa 

perspectiva, o sujeito coletivo, que seria indeterminado, ganha estatuto de relativa determinação na medida 

em que se inscreve em um espaço bem delineado, o cemitério. Assim, o nós são as pessoas que já morreram e 

foram sepultadas no lugar em questão; o aqui é o próprio cemitério. O espaço apagado é o do sujeito 

enunciador. A projeção do nós nos mortos sepultados apaga o lugar do eu que diz nós. O sujeito apaga-se e 

passa a funcionar o sujeito que vive no/pelo enunciado.  

 Esse nós/aqui é contraposto a um vós. O lugar desse vós pode ser pressuposto como um aí, ou 

seja, o espaço em que se encontra o leitor. Nesse sentido, o enunciado toma o leitor e o inscreve em uma 

atmosfera de “conscientização da morte”. Cria-se o efeito de sentido de que o cotidiano nos faz esquecer 

nossa mortalidade.  

Os mortos são aproximados dos vivos por uma espécie de atualização de uma condição futura. Sob 

essa ótica, o lugar do cemitério é o espaço em que não se deve ir com qualquer ideia de superioridade, relativa 

ao fato de se estar vivo diante daqueles que já foram. Mais que isso, a efemeridade da vida inscrita de forma 

universalizante – à medida que qualquer leitor que se coloque diante da inscrição sempre a lerá de forma 

presentificada – acima do portão força o sujeito a “aproveitar a vida”, ou seja, reflete algo próprio da 

modernidade – e que retoma a concepção hedonista de como se deve viver – que é uma espécie de 

atualização do carpe diem. Nesse sentido, o enunciado funciona como mecanismo de resistência, ou seja, 

produz no sujeito um sentimento de busca por realização dos prazeres individuais em detrimento das 

obrigações impostas pela vida cotidiana.  

 Outro aspecto é a produção de uma espécie de ética: não se deve olhar para os mortos com um 

sentimento de alívio por estar vivo. É necessário colocar-se como alguém que, embora esteja vivo, se lembre 

da provisoriedade de sua condição. O futuro é antecipado e o cemitério aparece como nivelador de 

condições: o vivo nada mais é que um morto futuro. Isso funciona mais ou menos como mecanismo de 

controle para os visitantes, ou seja, regula uma possível sensação de superioridade do vivo em relação aos que 

estão mortos. 

 É essa função reguladora e libertária diante do tema da morte que faz emergir o enunciado em 

questão: regular certa maneira de adentrar o espaço do cemitério e desobrigar o sujeito de certas “futilidades” 

cotidianas. “Nós que aqui estamos por vós esperamos” determina como o visitante deve agir, ou seja, não se 

esquecer de que viver é temporário ao mesmo tempo em que incita ao aproveitamento total da vida. 
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Conclusão 

 

A partir do texto de Foucault, é possível concluir que, embora todas as sociedades, em todas as 

épocas, são/foram marcadas pelas heterotopias. No entanto, isso nunca foi tão problemático quanto na 

modernidade.  

De fato, nossa época, com suas cidades enormes, seus arranha-céus, sua diversidade automobilística, 

enfim, com toda sua complexidade tecnológica e sua densidade populacional, coloca como fundamental a 

discussão sobre como se organizam os espaços. Como são/serão distribuídos os homens na superfície da 

Terra?  

É também a questão da identidade dos seres humanos que se coloca quando se discute os lugares em 

que eles estão distribuídos. Como se constitui o sujeito moderno? Nesse sentido, por meio da reflexão a 

respeito da diversidade e da dispersão dos espaços, podemos começar a compreender a dispersão e a 

heterogeneidade constitutiva dos sujeitos. 

Os diversos espaços respondem aos diversos lugares dos sujeitos. Os bordéis, os jardins, as 

bibliotecas, as prisões, os cemitérios, enfim, toda gama de lugares a partir dos quais é possível mapear um 

grupo social, representam várias possibilidades de posicionamento do sujeito. É o posicionamento que marca 

a modernidade: 

 

A época atual seria talvez de preferência a época do espaço. Estamos na época do 
simultâneo, estamos na época da justaposição, do próximo e do longínquo, do lado a 
lado, do disperso. Estamos em um momento em que o mundo se experimenta, 
acredito, menos como uma grande via que se desenvolveria através dos tempos do 

que como uma rede que religa pontos e que entrecruza sua trama (FOUCAULT, 2006, 
p. 411). 
 
 

Referências 

 

FOUCAULT, M. Outros espaços. In: ______. Ditos e escritos III. Estética: literatura e pintura, música e 
cinema. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2006. p. 411-422. 
______. A arqueologia do saber. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2004. 
NÓS QUE aqui estamos, por vós esperamos. Diretor: Marcelo Masagão. Rio de Janeiro: Riofilme, 2005. 1 
DVD. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

63 

 

PRÁTICAS DE SUBJETIVAÇÃO NOS ESPAÇOS D’O CONTO  

DA ILHA DESCONHECIDA 

 

 

 Liberdade é pouco. O que eu desejo ainda não tem nome. 

(Clarice Lispector, 1990) 
 

 
Marisa Martins Gama-Khalil 

 

 

O discurso literário, assim como os outros discursos, é lugar de afirmações e rarefações que 

constroem o sentido. Entendemos o sentido como um sinuoso labirinto e não como uma reta contínua; logo, 

lugar de afirmações e rarefações, tal como defendeu Foucault (1999a, p. 70): “a análise do discurso [...] não 

desvenda a universalidade de um sentido; ela mostra à luz do dia o jogo da rarefação imposta, com um poder 

fundamental de afirmação. Rarefação e afirmação, rarefação, enfim, da afirmação e não generosidade 

contínua do sentido, e não monarquia do significante”. 

O jogo entre rarefação e afirmação é que promove a opacidade dos discursos. O discurso literário, em 

função da sua polissemia, oferece um grau de opacidade maior do que o de outros discursos e uma 

consequente abertura ampla de possibilidades interpretativas. Por oferecer essa rede de multiplicidade de 

leituras, o texto literário “subverte as leis do autoritarismo” (SARLO, 2005, p. 58), permitindo-nos deslocar os 

sentidos e ouvir a língua fora da maquinaria do poder (BARTHES, 1988). 

A trama de opacidades oriunda da polissemia estética instaura-se de forma ainda mais surpreendente 

quando se trata da literatura fantástica, já que a grande característica do fantástico é a hesitação (TODOROV, 

2004). Tal hesitação ocorre tanto no plano interno da ficção, no mundo das personagens; como no externo, 

ou seja, no contato da ficção com os seus leitores. As personagens e os leitores hesitam diante do inexplicável 

que a literatura fantástica desvela e esse inexplicável geralmente é fruto daquilo que não corresponde à 

realidade circundante dos leitores. 

A atmosfera fantástica muitas vezes se desencadeia pela construção dos espaços onde a narrativa se 

desenvolve. Acreditamos, com Foucault (2000), que a crítica literária vem atribuindo pouco valor ao espaço 

ficcional. Muitas análises privilegiam o narrador, as personagens e especialmente o tempo como foco de suas 

abordagens. Contudo, para Foucault, a linguagem é essencialmente espacial. Temos, entretanto, que 

considerar que a linguagem funciona no tempo, “é a cadeia falada que funciona para dizer o tempo” (p. 168). 

Contudo, “se a sua função (da linguagem) é o tempo, seu ser é espaço” (p. 168). 

 Em muitos pontos da obra foucaultiana, percebemos seu interesse voltado para questões espaciais. 

Foucault (1999b, p. 90) chega a admitir sua obsessão pelo espaço, justificando que somente os estudos sobre 
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o espaço podem descortinar as relações entre poder e saber. As análises que privilegiam as transformações do 

discurso por intermédio das temporalidades tendem, de acordo com Foucault, “à utilização do modelo da 

consciência individual, com sua temporalidade própria”; já os estudos que buscam analisar o discurso “através 

de metáforas espaciais, estratégicas, permitem perceber exatamente os pontos pelos quais os discursos se 

transformam em, através de e a partir das relações de poder” (p. 90).  

Nessa perspectiva, um estudo que considere as questões espaciais poderá contemplar com eficácia as 

relações sociais envolvidas, relações que engendram os poderes que interpelam o indivíduo e definem o seu 

lugar de sujeito. 

Nossa proposta, neste trabalho, é realizar uma análise de uma narrativa de José Saramago – O conto 

da ilha desconhecida (2000) – por intermédio de uma crítica que terá por base o entendimento da 

espacialidade e das práticas de subjetivação. Nesse conto, perceberemos que é o trabalho com os espaços que 

instaura a atmosfera fantástica, e que, através da interpretação desses espaços, são desveladas metáforas que 

sugerem algumas formas de diálogo e confronto entre o sujeito e as maquinarias de poder. 

A importância conferida aos espaços já se revela no título: é um conto sobre uma ilha desconhecida. 

Simbolicamente e no senso comum, a ilha representa o espaço do refúgio. A procura da “ilha deserta ou da 

ilha desconhecida [...] é um dos temas fundamentais da literatura, dos sonhos, dos desejos” (CHEVALIER; 

GUEERBRANT, 1990, p.502). A narrativa literária de Saramago tem por base exatamente a história do desejo 

de um homem: encontrar uma ilha desconhecida. Para concretizar o seu desejo ele precisa de um barco, que 

vai solicitar ao rei: “Um homem foi bater à porta do rei e disse-lhe, Dá-me um barco.” (SARAMAGO, 2000, 

p. 5) 

Vemos que a procura de um espaço (ilha) move o homem a necessitar de outro espaço, um espaço 

condutor (barco). E, para conseguir o barco, ele tem que se posicionar em outro espaço, a porta das petições. 

A casa do rei, aliás, é descrita especificamente a partir de suas entradas, de suas portas, que funcionam como 

espaços intermediários - entre o fora e o dentro:  

 

A casa do rei tinha muitas portas, mas aquela era a das petições. Como o rei passava todo o 
tempo sentado à porta dos obséquios (entenda-se, os obséquios que lhe faziam a ele), de 
cada vez que ouvia alguém chamar à porta das petições fingia-se desentendido 

(SARAMAGO, 2000, p. 5). 
 
 

O rei, assim, “fingia-se desentendido” e delegava a função a outros: mandava seus súditos se 

encarregarem da porta das petições. O primeiro a ir era o primeiro-secretário, que chamava o segundo-

secretário; este, por sua vez, mandava o terceiro-secretário resolver, que, em geral, não resolvia e passava a 

ordem para o primeiro-ajudante, que delegava a função ao segundo-ajudante; e assim por diante. Por fim, 

quem ia para a porta das petições era a mulher da limpeza, que, por não ter ninguém hierarquicamente abaixo 

dela, tinha que resolver. Era ela quem perguntava ao suplicante por uma frincha da porta: “Que é que tu 

queres” (SARAMAGO, 2000, p. 6). Após essa pergunta, o suplicante tinha que aguardar que o seu 
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requerimento percorresse o caminho contrário: mulher da limpeza, ajudantes, secretários e rei; porém o rei 

protelava o processo de resposta e, por fim, acabava ordenando que o primeiro-secretário resolvesse o 

requerimento, que delegava a ação para o segundo-secretário. E a “corrente hierárquica” mais uma vez 

acabava chegando à mulher da limpeza. Era ela quem despachava. 

Todo processo descrito acima revela como José Saramago representa o jogo de poderes nas instâncias 

da sociedade, jogo esse que nos remete a alguns aspectos do panopticon, de Jeremy Bentham, estudado por 

Foucault. O rei controla os secretários, que se controlam de forma hierárquica e gradativa, que controlam 

igualmente os ajudantes, que controlam a mulher da limpeza. É como se o rei estivesse numa torre com a 

impressão de controle sobre tudo ao seu redor. E, com esse sistema, o rei evitaria o seu contato com as 

classes populares. Analisando o panopticon, Foucault (1999b, p. 115) esclarece que, por intermédio de sua 

estrutura, é possível “evitar os contatos, os contágios, as proximidades e os amontoamentos”, permitindo 

“dividir o espaço e deixá-lo aberto, assegurar uma vigilância que fosse ao mesmo tempo global e 

individualizante, separando cuidadosamente os indivíduos que deviam ser vigiados.”  

A espacialidade do panopticon garante uma divisão de posições e funções a serem ocupadas pelos 

sujeitos nas maquinarias do poder. Todos têm a sensação de exercer um controle sobre o outro – do rei à 

mulher da limpeza. O rei do conto, se analisado pelo sistema idealizado por Bentham, constrói um poder 

capaz de garantir uma visibilidade global sobre “a opinião dos outros, o olhar dos outros, o discurso dos 

outros” (FOUCAULT, 1999b, p. 119) e, ao mesmo tempo, eximir-se de muitas ações, do desconforto de agir 

diretamente com a população que o procura. Nesse sentido, o rei, ao delegar posições de vigilância e decisão 

aos subalternos, permite que na sua máquina de poder ninguém ocupe o mesmo lugar. Nesse sistema, “alguns  

lugares são preponderantes e permitem produzir efeitos de supremacia” (p. 121). Com isso, o sistema 

possibilita a impressão de assegurar uma dominação de classe, o que era pretendido pelo rei. 

 Mas o sistema estruturado pelo panopticon falha no conto. Veremos adiante que a mulher da 

limpeza foge com o homem que queria um barco. A estrutura se desestrutura especialmente porque esse 

sistema não é conveniente às monarquias. Lembremos que o conto insinua que o macro-espaço onde se 

desenvolve as ações é um reino. Foucault (1999b, p. 122) observa que: 

 

[...] se a máquina fosse de tal forma que alguém estivesse fora dela ou só tivesse a 
responsabilidade de sua gestão, o poder se identificaria a um homem e se voltaria a um poder 
de tipo monárquico. No panopticon, cada um, de acordo com seu lugar, é vigiado por todos 
ou por alguns outros; trata-se de um aparelho de desconfiança total e circulante, pois não 
existe ponto absoluto. 
 
 

 Assim, o rei não previu que, ao atribuir exatamente a “ponta” das ações para a mulher da limpeza, cria 

probabilidades de ruptura no seu sistema de vigilância e controle. O que temos no conto de Saramago é uma 

construção metafórica ampla, do tipo alegórico, da distribuição de poderes nas sociedades. Com essa alegoria, 
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vemos que a distribuição dos sujeitos nas espacialidades sociais determina a forma como os poderes serão 

exercidos historicamente. 

 É importante para o nosso propósito analisar um aspecto que se refere ao macro-espaço, o reino, 

bem como a relação desse espaço com a esfera fantástica. A escolha de um espaço como o reino não define 

por si só a instauração do fantástico na narrativa. Há alguns reinos de que temos notícias na nossa 

contemporaneidade, reinos que possuem reis que governam de variadas maneiras, todas elas, obviamente, 

através de mecanismos que instituem e controlam os poderes. O que coloca a narrativa no plano fantástico, 

assim, não é apenas o fato de ser um reino, mas o modo como se configura esse reino: o castelo é descrito a 

partir de suas portas. É uma descrição física que não leva em conta nenhum outro aspecto, porém um único: 

a casa possuir portas. Isso se deve porque os espaços do reino que interessam são as portas, em especial a 

porta das petições, porque é através dela que o homem pode conseguir o barco. A descrição do castelo/casa 

do rei acontece, então, por meio da metonímia, figura que gera um desenho arquitetural estilizado, o qual 

suscita um ambiente fantástico. Além disso, de acordo com Ceserani (2006, p. 74), a elaboração do fantástico 

algumas vezes advém de um procedimento especial: a presença de um objeto/espaço mediador. No caso do 

conto, temos pelo menos dois espaços mediadores de alta importância: a porta e o barco, uma vez que é a 

partir de ambos que o homem que queria um barco conseguirá ou não ultrapassar as fronteiras entre o 

possível e o impossível, o conhecido e o desconhecido, o real e o imaginário.  

Temos que reconhecer, entretanto, que o fato de a narrativa desenrolar-se num reino já suscita uma 

ambientação que foge aos planos da realidade cotidiana, ainda que existam reinos hoje. A palavra reino tem a 

capacidade de sugerir ao leitor um espaço de encantamento, pois é a palavra encontrada em muitos contos 

maravilhosos. E o reino do conto de Saramago, como pontuamos, é diferente – descrito metonimicamente 

por suas portas. E mais: cuja estrutura espacial e administrativa deflagra uma atmosfera diferente daquelas que 

costumamos observar nos reinos contemporâneos a nós: o rei manda no primeiro-secretário, que manda no 

segundo-secretário, que manda no terceiro-secretário, que manda no primeiro-ajudante, que manda no 

segundo-ajudante, que manda no terceiro-ajudante, que manda na mulher da limpeza, que decide as questões 

reais. Por essa estrutura espacial e administrativa, vemos que o panopticon desmorona. Essa estrutura é 

insólita e provoca uma instabilidade no plano da “realidade do conto” face à “realidade fora do conto”, já que 

é uma subalterna que decididamente resolve as questões.  

Como explica Vax (1974, p. 8), “o fantástico nutre-se dos conflitos do real e do possível”. Por esse 

prisma, entendemos a diferença entre o fantástico estranho e o fantástico maravilhoso exposta por Todorov 

(2004). No caso do fantástico estranho, tem-se a hesitação provocada pelo “diferente”, contudo, o diferente 

pode ter explicações racionais na ótica do leitor; no caso do maravilhoso, as narrativas apresentam o 

“diferente” e este impossibilita uma explicação racional. Para a construção e recepção do fantástico 

maravilhoso, então, deve haver a aceitação do sobrenatural. Em se tratando do conto de Saramago, há fatos e 

distribuições espaciais que não se adequam a uma comparação direta com o “nosso” mundo. Quando lemos 

esse conto, a correlação com o mundo que nos circunda acontece por meio de metáforas e não por meio de 
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representações de propósito diretamente realistas, ou seja, a construção se dá por meio de uma sugestão 

lacunar e descontínua, e não por intermédio de uma indicação reta e contínua. Tal procedimento apresenta-se 

como uma regularidade discursiva na obra de Saramago. Citemos aqui o exemplo do romance A jangada de 

pedra, pois nele temos a península ibérica se descolando do resto da Europa e navegando sem rumo pelas 

águas do oceano; ou ainda o romance Ensaio sobre a cegueira, em que as personagens adquirem uma 

cegueira coletiva e têm de ficar encarceradas no espaço de um manicômio, passando por privações, 

aprendendo a viver novamente sem ver os espaços que as cercam. Nesses dois casos, temos a apresentação 

de mundos muito próximos ao nosso, mas que se diferenciam por alguns aspectos, construídos por 

mecanismos metafóricos e que requerem do leitor uma leitura igualmente metafórica, encaminhada por 

correlações não direta e contínua em relação ao nosso mundo, mas uma leitura que requer o olhar da 

descontinuidade. É o que temos também em O conto da ilha desconhecida – lugar não só de afirmação, 

mas lugar discursivo constituído de rarefações e afirmações. Tanto no conto em análise como nos dois 

romances citados – e em outras narrativas de Saramago –, vemos que as metáforas que insinuam o fantástico 

partem especialmente das construções espaciais. São os espaços e o posicionamento dos sujeitos nos espaços 

que compõem as metáforas que provocarão no leitor o estranhamento. 

De acordo com Vax (1965), o espaço fantástico aparece como uma variação subjetiva do espaço 

objetivo. O mundo exterior deixa de ser uma realidade plena para transformar-se em outra realidade, que se 

constitui no interior do sujeito, irradiando-se para o exterior sem demarcar contornos precisos. Nesse sentido, 

é o jogo entre os espaços externos e internos que define em grande parte o grau do fantástico na narrativa de 

ficção. Para Bachelard (1996, p. 19), “o jogo entre o exterior e a intimidade não é um jogo equilibrado” nem 

simples. É pelo caráter assimétrico e complexo desse jogo que a narrativa define seus graus de realidade e de 

irrealidade, e, nessa perspectiva, configura sua maior ou menor inserção no âmbito do fantástico. 

A leitura do conto de Saramago requisita do leitor uma interpretação não só dos espaços, mas da 

relação desses com a movência de posições das personagens. Voltemos ao conto para entendermos como 

acontece esse procedimento. O homem que queria um barco obstruiu a passagem da porta das petições, 

deitando-se “ao comprido no limiar” (SARAMAGO, 2000, p. 9), recusando-se a fazer a sua solicitação à 

mulher da limpeza, até que o rei veio a ele. O rei, ao escutar que o homem queria um barco “para ir à procura 

da ilha desconhecida” (p. 16), alegou que todas as ilhas do mundo já são conhecidas. Vale reproduzir essa 

parte do diálogo entre eles: 

 

Que ilha desconhecida, perguntou o rei disfarçando o riso, como se tivesse na sua frente um 
louco varrido dos que têm a mania das navegações, a quem não seria bom contrariar logo de 
entrada, A ilha desconhecida, repetiu o homem, Disparate, já não há ilhas desconhecidas, 
Quem foi que te disse, rei, que já não há ilhas desconhecidas, Estão todas nos mapas, Nos 
mapas só estão as ilhas conhecidas, E que ilha desconhecida é essa que queres ir à procura, 
Se to pudesse dizer, então não seria desconhecida, A quem ouviste tu falar dela, perguntou o 
rei, agora mais sério, A ninguém, Nesse caso, por que teimas em dizer que ela existe, 
Simplesmente porque é impossível que não exista uma ilha desconhecida, E vieste aqui para 
me pedires um barco, Sim, vim aqui para pedir-te um barco, E tu quem és, para que eu to 
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dê, E tu, quem és, para que não mo dês, Sou o rei deste reino, e os barcos do reino 

pertencem-me todos, Mais lhes pertencerás tu a eles do que eles a ti (SARAMAGO, 2000, p. 
16-17). 
 
 

 O homem exigiu ainda mais: que a ilha, quando encontrada, fosse sua e não do rei. Diante disso, o rei 

recusou-se inicialmente a conceder o barco para o homem, porém, vendo que o homem não cedia espaço na 

negociação e que toda aquela situação começava a provocar um tumulto na ordem pública, pois todos 

gritavam para que o barco fosse dado ao homem, o rei ordenou que dessem um barco ao homem, mas um 

barco sem tripulação. O homem saiu feliz, a porta das petições foi desobstruída, porém a mulher da limpeza 

já não estava mais lá, ela deixara a porta para acompanhar o homem e seguir o sonho de encontrar a ilha 

desconhecida. 

O que nos interessa mais diretamente nesta análise é perceber como os espaços instituem práticas de 

subjetivações. Foucault (apud REVEL, 2005, p. 82) entende a subjetivação como “um processo pelo qual se 

obtém a constituição de um sujeito, ou, mais exatamente, de uma subjetividade”. A concepção de sujeito em 

Foucault é entendida por intermédio das relações de poder que se instituem historicamente. Para Gregolin 

(2004, p. 137): “É uma forma de poder que transforma os indivíduos em sujeitos, mas que só existe porque 

esses „sujeitos‟ se defrontam contra ela.” Assim, os mecanismos de poder interpelam o indivíduo e o 

subjetivam; entretanto, nesse processo, o sujeito, para projetar-se como sujeito de sua própria existência, 

resiste às regras, enfrenta os mecanismos de poder, combate e questiona os modos de sua sujeição. Como 

Foucault (1988, p. 91) ensina, “onde há poder há resistência e, no entanto (ou melhor, por isso mesmo) esta 

nunca se encontra em posição de exterioridade em relação ao poder”. 

No conto, podemos verificar que as construções metafóricas fazem-nos refletir sobre essas relações 

entre os sujeitos e o poder. Como vimos anteriormente, o homem que queria um barco rompe com a 

estrutura de poder estabelecida pelo rei. Ele se revolta contra a interpelação que o assujeita por vários 

aspectos. O primeiro ato de revolta foi recusar-se a ser atendido pela mulher da limpeza, exigindo a presença 

do rei. O mecanismo que ele usa para desviar o já-estabelecido e conseguir a presença do rei foi a interrupção 

da passagem da porta das petições. Com esse ato ele fragiliza um sistema não questionado, um sistema aceito 

ao longo de anos, décadas e até séculos. O segundo ato de revolta contra a sujeição é quando discorda do 

estabelecido pelo rei: o de que não há ilhas desconhecidas no mundo; e, na sequência, sua rebelião maior foi 

não aceitar do rei um não como resposta. No ver de Foucault (1995, p. 236), “os mecanismos de sujeição não 

podem ser estudados fora de sua relação com os mecanismos de exploração e dominação”; por esse motivo, 

temos, no conto, um homem que, ao perceber a sua condição de explorado e dominado, cria condições para 

reinventar as relações que o rodeiam, e com isso reinventar-se a si mesmo para poder mudar o que está fora 

de si – o mundo.  

Ao trabalhar com o conceito foucaultiano de sujeito, Deleuze (1992, p. 116) explica que Foucault não 

se refere à pessoa ou à identidade, mas a um processo de “Si”: “Trata-se da relação da força consigo (ao passo 
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que o poder era a relação da força com outras forças), trata-se de uma „dobra‟ da força”. Ao realizar a dobra, o 

sujeito inventa as possibilidades de vida, o que espelha exatamente o percurso do homem que queria um 

barco no conto analisado. 

A reinvenção das relações de poder no conto acontece notadamente em função das espacialidades 

nele envolvidas. O homem deseja encontrar um espaço – uma ilha desconhecida; o rei institui que não há 

ilhas desconhecidas. Todas as ilhas são localizáveis. Por elaborar ações contrárias à “ordem” institucionalizada 

pela vontade de verdade dominante (a do rei – seguida por todos), o homem consegue projetar a sua vontade 

de verdade. 

Ele é o diferente, o sujeito que tem a coragem de resistir e revoltar-se. Essa diferença é marcada 

metaforicamente também pelo nome das personagens. O homem que queria um barco – assim ele é 

nomeado no início da narrativa. Depois ele será “o homem que tinha o barco” e no final, ainda, “o homem 

do leme”. As personagens do conto são nomeadas não com um nome que as individualize, porém a partir de 

uma característica física, psicológica, social, profissional, administrativa. Por isso temos o rei, o primeiro-

secretário, o segundo-secretário, o terceiro-secretário, o primeiro-ajudante, o segundo-ajudante, o terceiro-

ajudante, a mulher da limpeza, o homem que queria um barco. Esse procedimento de nomeação nos remete 

aos contos de fadas (Rei, Rainha, Branca de Neve, Bela Adormecida, Príncipe, Bruxa, Pequeno Polegar, etc.), 

o que reforça mais uma vez a esfera fantástica implantada pelo conto. O uso de tal procedimento em geral 

acontece para facilitar a adesão do leitor à personagem, ou seja, para que o leitor se identifique mais com uma 

personagem é melhor que ela não tenha um nome individualizante. N‟O conto da ilha desconhecida, temos 

esse procedimento de nomes englobantes; contudo, como afirmamos, o homem que queria um barco é o 

diferente. Todas as outras personagens possuem nomes que caracterizam suas funções – do rei à mulher da 

limpeza; o nome dele não designa sua função, mas o seu desejo. Logo, ele rompe com a normatização 

funcional e cotidiana, sua marca é o seu sonho, que o faz rebelar-se contra os esquemas normatizadores e 

impor-se. 

Outra diferença constata-se não só pela contraposição entre função e desejo, mas pela própria 

mobilidade do nome do homem. Como lembramos anteriormente, o homem é nomeado de três formas 

diferentes: “o homem que queria um barco”, “o homem que tinha o barco” e “o homem do leme”. Essa 

mobilidade na nomeação é refletida na ação do homem, na medida em que é ele quem se desloca e, por 

consequência, desloca os jogos de poder. Ao querer buscar uma ilha desconhecida, o homem propõe a sua 

mobilidade, que se contrapõe à estabilidade do reino. No reino, temos o que Certeau (1994, p. 201) define 

como lugar: “Um lugar é [...] uma configuração instantânea de posições. Implica uma indicação de 

estabilidade”. A movimentação do homem se estabelece, entretanto, não em um lugar, mas configurada como 

espaço, porque “o espaço é um cruzamento de móveis. É de certo modo animado pelo conjunto dos 

movimentos que aí se desdobram” (p. 202). A análise que Hall (2004, p. 72-73) faz da espacialidade dialoga 

com a concepção de Michel de Certeau: “os lugares permanecem fixos; é neles que temos raízes. Entretanto, 

o espaço pode ser cruzado num piscar de olhos”. Na visão de Hall, o deslocamento do sujeito nos espaços é 
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um ato que permite a desconstrução de identidades estáveis, estagnadas e, consequentemente, viabiliza a 

construção de novos sujeitos e identidades. Assim, a migração do homem pelos espaços em busca de uma 

ilha desconhecida possibilitará ao longo do enredo que as identidades (a sua e a da mulher da limpeza, por 

exemplo) possam ser desestabilizadas e desestabilizadoras. 

Ao rebelar-se contra o rei, o homem desarma todo um universo ideológico, um universo utópico e 

propõe uma heterotopia. Para Foucault (1968, 2001) há dois grandes modos de posicionamentos espaciais: as 

utopias e as heterotopias. O primeiro tipo, o espaço utópico, é o da sociedade aperfeiçoada e organizada, o 

espaço da idealização projetado pelas vontades de verdade das instituições e poderes; já, no espaço 

heterotópico, temos a projeção de posicionamentos reais localizados no interior de uma cultura e que, ao 

mesmo tempo em que se encontram representados, mostram-se contrapostos e invertidos, fora de todos os 

espaços embora sejam efetivamente localizáveis.  

As utopias não têm lugar no real, porque confortam, acomodam e descortinam um espaço 

maravilhoso, unidimensional. Elas funcionam como espaços consoladores, uma vez que abrem regiões 

simplificadas, cujo acesso é quase sempre por via onírica, quimérica. É o caso do espaço projetado pelo poder 

instituído pelo rei, já que, nesse espaço, tudo está organizado, delimitado. Alguns exemplos dessa organização 

são as portas do castelo, que são especificadas pelas suas funções, como a das petições; e a delimitação de um 

mundo todo mapeado, todo esquadrinhado, um mundo em que todos os lugares são conhecidos, inclusive as 

ilhas. 

Quando nos referimos à forma de composição estrutural e administrativa do reino, relacionamos ao 

panopticon, já que, no ponto de vista de Foucault (1999b, p. 123), o panopticon é “uma utopia − programa 

[...] que permite a “regulamentação dos fenômenos da população, o controle de suas oscilações, a 

compensação de suas irregularidades”. 

A ideia de um mundo completamente mapeado conforta os sujeitos, porque eles têm a impressão de 

que todos os espaços do mundo são seguros, dado o conhecimento prévio que se tem sobre eles. 

Lembremo-nos, por exemplo, da época em que o homem lançou-se pelo mundo e navegou para descobrir 

terras desconhecidas: era um tempo em que o desconhecido fazia o homem imaginar enormes monstros e 

perigos. A ideia de um conhecimento total sobre o mundo deu-se por intermédio principalmente de mapas e 

essa ideia confortou o homem, espacializou utopicamente o mundo. Hakim (2001) utiliza o termo 

“fechamento do mapa” para referir-se à inexistência de espaços ainda não dominados pela “malha política”. 

Por esse motivo, Hakim diz que, ao menos em teoria, nenhum centímetro quadrado da Terra é incógnito. 

Essa é a base do pensamento do rei. Para ele, todos os pedaços do seu reino são mapeados, conhecidos, e o 

fato de o homem que queria um barco afirmar que existe uma ilha desconhecida desestabilizou a ordem, uma 

vez que propôs uma realidade espacial heterotópica. 

As heterotopias, ao contrário das utopias, incomodam, porque são reais e desvelam um enorme 

número de mundos plausíveis e fragmentários, espaços justapostos ou superpostos uns aos outros. A 
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proposta do homem que queria um barco abre a plausibilidade de outros espaços, e fragmenta o mundo, 

tornando-o poroso a novos olhares e não a um único olhar – o do rei. 

As concepções de Foucault acerca das espacialidades podem ser comparadas às noções de espaço liso 

e estriado propostas por Deleuze e Guattari (1997). Esses teóricos entendem o espaço liso como peregrino, 

instituindo-se enquanto superfície que pode expandir-se em diversas direções. Os elementos que compõem o 

espaço liso são inerentes entre si, mas inteiramente heterogêneos. A constituição do espaço liso possui uma 

difusão descentrada, alcançada por intermédio de mutações contínuas, desenvolvendo um emaranhado de 

linhas e percursos. O entrelaçado de superfícies, linhas e fluxos do espaço liso remete ao desenho de um 

rizoma, uma vez que “qualquer ponto de um rizoma pode ser conectado a qualquer outro e deve sê-lo” 

(DELEUZE; GUATTARI, 1995, p. 13). O acontecimento é que define a ordem do espaço liso. Em virtude da 

sua heterogeneidade e da sua fragmentação, o espaço liso pode ser cotejado ao espaço heterotópico definido 

por Foucault.  

O espaço estriado, opostamente, é constituído a partir das sedimentações históricas; ele se configura 

como linear e organizado, e por esse motivo pode ser associado ao espaço da utopia proposto por Foucault. 

No estriamento, existe a coordenação das linhas e dos planos, indicando a normatização da vida e a 

classificação de funções e lugares dos sujeitos que nele se encontram inseridos.  

Com o seu desejo de descobrir o novo, o homem rompe com o estriamento proposto pelo sistema 

real. Os espaços lisos e estriados se misturam. Um espaço liso se estria frequentemente, assim como o 

estriamento pode se alisar, dependendo das vontades de verdade envolvidas e determinadas pelos sujeitos. 

Para Deleuze e Guattari (1997, p. 180), “os dois espaços só existem de fato graças às misturas entre si: o 

espaço liso não pára de ser traduzido, transvertido num espaço estriado; o espaço estriado é constantemente 

revertido, devolvido a um espaço liso”. 

O alisamento do espaço estriado, no conto, é desencadeado pelo homem ao propor a busca da ilha 

desconhecida, a procura do maravilhoso. Aliás, o “maravilhamento é a regra, a dialética risco/recompensa” 

(SANTOS, 2002, p. 73), e o que define o significado da busca por novas terras. Contudo, ao desbravador de 

novas terras, “não basta chegar, ver e vencer, é preciso transformar cada um desses atos num longo e 

encadeado processo de sistematização, em que o trinômio forma/localização/significado vai definir o olhar 

de quem chega, vê e vence e os olhares dos que ainda estarão por vir, ver e vencer” (p. 73). Podemos 

entender isso a partir da situação vivida pelo homem quando ele consegue o barco; ele sai acompanhado pela 

mulher da limpeza e, chegando ao porto, resolve ir à procura da sua tripulação, porém não encontra ninguém 

que queira segui-lo nessa viagem à procura da ilha desconhecida: 

 

[...] e os marinheiros, perguntou ela, Não veio nenhum, como podes ver, Mas deixaste-os 
apalavrados, ao menos, tornou ela a perguntar, Disseram-me que já não há ilhas 
desconhecidas, e que, mesmo que as houvesse, não iriam eles tirar-se do sossego dos seus 
lares e da boa vida dos barcos de carreira para se meterem em aventuras oceânicas, à 
procura de um impossível, como se ainda estivéssemos no tempo do mar tenebroso, E tu, 

que lhes respondeste, Que o mar é sempre tenebroso (SARAMAGO, 2000, p. 39). 
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 Vemos, pelo trecho citado, o quanto os homens se apegam ao estriamento e à utopia, porque, mesmo 

se houvesse alguma ilha desconhecida, eles não querem abandonar o conforto, ou seja, a ideia do 

desconhecido não seduz, os homens querem sempre o mesmo, o já-desvendado. Mas lembremo-nos de que é 

o desejo de desvendamento que torna os homens diferentes e que transforma a ciência, as artes, a sociedade e 

o mundo. Vemos, ainda no trecho, que a ideia do homem – a de que o mar é sempre tenebroso – coincide 

com o que defenderam Deleuze e Guattari (1997) em relação à forma lisa do mar. Para esses autores, o mar é 

um espaço liso por excelência, por mais que os homens tentem estriá-lo, ele se alisa sempre, e é por essa 

razão que, para o homem, o “mar é sempre tenebroso”. 

 Sem a sua tripulação o homem fica desconsolado e chega a pensar em desistir do seu sonho. Nesse 

caso, o significado de descoberta de uma ilha desconhecida está relacionado a uma coletividade, isto é, a 

forma de descobrir-se uma nova terra é em conjunto, junto a uma tripulação. Sozinho é como se não 

houvesse o porquê da descoberta. Nesse sentido, podemos interpretar que, no ponto de vista do homem, 

descobrir sozinho significa não descobrir, ou seja, as descobertas têm que ser partilhadas para delegar ao 

descobridor um status que lhe confira a sua inscrição na história. A descoberta é uma demarcação, uma forma 

de estriamento do liso – do desconhecimento ao conhecimento e daí à organização. Com o estriamento, 

vemos o desejo não só da inscrição do sujeito na história, mas, antes de tudo, a instituição do seu poder. 

 É a mulher da limpeza que mostra ao homem os outros sentidos de descoberta, de busca de ilhas 

desconhecidas, os outros sentidos da espacialidade. Conta a ele algumas de suas conversas com o filósofo do 

rei, que acreditava que todo homem é uma ilha. Para o homem que tinha um barco, ainda que todo homem 

fosse uma ilha, seria “necessário sair da ilha para ver a ilha”, porque “não nos vemos se não saímos de nós” 

(SARAMAGO, 2000, p. 41). O significado de ilha começa a desdobrar-se, multiplicar-se e o homem dorme. O 

seu sonho lhe revelará outros sentidos: está em seu barco com a tripulação, com a mulher e com um 

apanhado de várias espécies de plantas e de animais. Aos poucos, o leitor vê o sonho do homem descortinar-

se como uma metáfora da arca de Noé, metáfora essa que conduz ao sentido da reconstrução, recriação – do 

homem, do mundo. Essa ideia coincide com o que argumentamos anteriormente em relação à reinvenção do 

homem ao rebelar-se contra o poder do rei, bem como ao efetivar a dobra e, por meio de alguns 

procedimentos, fazer-se sujeito de sua própria existência. No sonho, o homem consegue chegar a uma terra 

desconhecida. Ao chegarem lá, os homens e os animais desembarcam, deixando apenas “as árvores, os trigos 

e as flores, com as trepadeiras que se enrolavam nos mastros e pendiam da amurada como festões” 

(SARAMAGO, 2000, p. 60). E, nesse movimento de saída, romperam-se sacos de terra e sementes, formando 

no chão do barco um campo lavrado e semeado. No final, tudo se mistura – a terra com as sementes, o 

homem com a mulher, o sonho do homem com a sua realidade: 

 

[...] acordou abraçado à mulher da limpeza, e ela a ele, confundidos os corpos, confundidos 
os beliches, que não se sabe se este é o de bombordo ou o de estibordo. Depois, mal o sol 
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acabou de nascer, o homem e a mulher foram pintar na proa do barco, de um lado e do 
outro, em letras brancas, o nome que ainda faltava dar à caravela. Pela hora do meio-dia, 
com a maré, A Ilha Desconhecida fez-se enfim ao mar, à procura de si mesma 

(SARAMAGO, 2000, p. 62). 
 
 

 O final do conto desvela toda a potencialidade de um entendimento polissêmico das noções de sujeito 

e de espacialidade. Podemos entender o percurso do homem que queria um barco pela noção de “cultura da 

esfera do além” (BHABHA, 1998), pois tal cultura não significa apenas a superação de um passado ou a 

viagem para um futuro, mas um entre-lugar, um espaço em trânsito. Para o homem que queria um barco 

percebemos, no final da narrativa, que ele não queria simplesmente deletar o passado ou reinventar o futuro; 

o que mais importava era estar em trânsito, ou seja, permitir-se a movências, que poderiam desencadear não 

só a descoberta de outros espaços físicos, mas a descoberta de espaços imaginários e interiores. Saramago 

torna essa leitura possível ao colocar o barco como metáfora central da narrativa. O barco ou o navio, como 

explica Foucault (2001, p. 422), “é a heterotopia por excelência”, porque, “nas civilizações sem barco, os 

sonhos se esgotam, a espionagem ali substitui a aventura e a polícia, os corsários”. 

Contrariando a ideia de que a literatura fantástica desatrela o sujeito do real e tem por objetivo apenas 

o desencadear da imaginação através da leitura, vemos, com o conto de Saramago, que o fantástico pode 

propiciar uma leitura do social que nos rodeia, mostrando-nos que as nossas aventuras cotidianas possuem 

planos que escapam às estruturas normatizadas, fazendo-nos pensar sobre aquilo que somos, ou ainda, sobre 

como somos “subjetivados” socialmente e sobre como o sujeito pode reinventar-se em seu cotidiano. 

 

Referências  

 

BACHELARD, Gaston. A poética do espaço. São Paulo: Martins Fontes, 1996. 
BARTHES, Roland. Aula. Trad. Leyla Perrone-Moisés. São Paulo: Cultrix, 1988. 
BHABHA, Homi. O local da cultura. Trad. Myrian Ávila et al. 3. ed. Belo Horizonte: Editora da UFMG, 
1998. 
CERTEAU, Michel de. A invenção do cotidiano: as artes de fazer. Trad. Ephraim Ferreira Alves. 5. ed. 
Petrópolis: Vozes, 1994. 
CESERANI, Remo. O fantástico. Trad. Nilton Tripadalli. Curitiba: Editora UFPR, 2006. 
CHEVALIER, Jean; GUEERBRANT, Alain. Dicionário de símbolos. Trad. Vera da Costa e Silva et al. 2. 
ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 1990. 
 DELEUZE, Gilles. Conversações. Trad. Peter Pál Pelbart. São Paulo: Ed. 34, 1992. 
______; GUATTARI, Félix. Mil platôs: capitalismo e esquizofrenia. Trad. Peter Pál Pelbart; Janice Caiafa. 
Rio de Janeiro: Ed. 34, 1997. v. 5. 
 FOUCAULT, Michel. A ordem do discurso. Trad. Laura Fraga de Almeida Sampaio. 5. ed. São Paulo: 

Loyola, 1999a.  
 ______. Microfísica do poder. Trad. Roberto Machado. 14. ed. Rio de Janeiro: Graal, 1999b. 
______.  As palavras e as coisas. Trad. António Ramos Rosa. Lisboa: Portugália, 1968. 
______. História da sexualidade I: a vontade de saber. Trad. Maria T. Albuquerque e Guilhon 
Albuquerque. 13. ed. Rio de Janeiro: Edições Graal, 1988. 
______. Linguagem e literatura. In: MACHADO, Roberto. Foucault: a filosofia e a literatura. Rio de Janeiro: 
Jorge Zahar, 2000. 



 

74 

 

______. O sujeito e o poder. In: RABINOV, Paul; DREYFUS, Hubert. Michel Foucault: uma trajetória 
filosófica para além do estruturalismo e da hermenêutica. Trad. Vera Porto Carrero. Rio de Janeiro: Forense 
Universitária, 1995. 
 
______. Outros espaços. In: ______. Ditos & Escritos III - Estética: Literatura e Pintura, Música e Cinema. 
Trad. Inês Autran Dourado Barbosa. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2001. 
GREGOLIN, Maria do Rosário. Foucault e Pêcheux: diálogos e duelos. São Carlos: Claraluz, 2004. 
HAKIM, Bey. TAZ: Zona Autônoma Temporária. Tradução de Renato Rezende e Patrícia Decia. São Paulo: 
Conrad Editora, 2001. 
HALL, Stuart. Identidade cultural na pós-modernidade. Trad. Guarcia Louro e Thomaz Tadeu da Silva. 
7. ed. Rio de Janeiro: DP&A, 2004. 
LISPECTOR, Clarice. Perto do coração selvagem. 15. ed. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1990. 
REVEL, Judith. Michel Foucault: conceitos essenciais. Trad. Maria do Rosário Gregolin; Nilton Milanez; 
Carlos Piovesani. São Carlos: Claraluz, 2005. 
SANTOS, Douglas. A reinvenção do espaço: diálogos em torno da construção do significado de uma 
categoria. São Paulo: Editora UNESP, 2002. 
SARAMAGO, José. O conto da ilha desconhecida. 5. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2000. 
SARLO, Beatriz. Paisagens imaginárias. Trad. Rubia Goldoni e Sérgio Molina. São Paulo: EDUSP, 2005. 
TODOROV, Tzvetan. Introdução à literatura fantástica. Trad. Maria Clara Correa Castello. 3. ed. São 
Paulo: Perspectiva, 2004. 
VAX, Louis. A arte e a literatura fantásticas. Lisboa: Arcádia, 1974. 
______. L‟univers fantastique. In: ______. La séduction de l’étrange. Paris: PUF, 1965. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

75 

 

 
PELAS VIAS DA CIDADE: ESPAÇO, MEMÓRIA E  

PRODUÇÃO DE SUBJETIVIDADES 

 

 

 

Mônica da Silva Cruz  

 

 

Discurso e sujeito 

 

Na sociedade contemporânea, os discursos materializam-se nos mais variados tipos de códigos. A 

linguagem tomou diversas formas expressivas. Por meio da escrita, da pintura, da fotografia, do gesto é 

possível produzir sentidos que nos fazem pensar e refletir sobre os discursos que se movem constantemente 

em nosso cotidiano, resultantes de vozes que trazem em seu sopro verdades, memórias e histórias. A Análise 

do Discurso, como ferramenta de leitura e interpretação, trata de buscar na poeira do passado os nossos 

discursos do presente. Ao se constituir como campo do saber que busca explicitar a produção de sentido na 

sociedade, a Análise do Discurso francesa avalia as construções semânticas produzidas por um enunciado, 

levando em consideração as condições de produção desse enunciado. Tais condições precisam ser escavadas, 

buscadas em suas profundezas, para fazer aparecer na superfície do dizer o funcionamento do discurso.  

Para a AD, o homem está fadado a significar, e essa significação acontece sempre nas tramas sociais, 

históricas e culturais de um povo. O homem significa por meio das mais distintas linguagens e para captar os 

sentidos por ele produzidos é preciso entender de que modo os discursos de uma sociedade se movimentam. 

Nesse domínio, o discurso tem sempre uma materialidade, composta de uma memória e de uma história que 

vêm à tona pelas tramas que o formam. Os discursos, de onde brotam os sentidos, transitam pelo tempo e 

pelo espaço; eles nos enredam, rodeiam-nos e nos constituem, e como construídos por uma memória, um já-

dito que os faz serem interpretados, eles são os processos de um constante diálogo com outros discursos.   

Atualmente, é quase impossível falar em linguagem sem nos referirmos aos processos de identidade 

que estão subjacentes às formas de interação. Na sociedade contemporânea, o debate tem se intensificado em 

função de vários fatores, como os profundos questionamentos que a modernidade propôs acerca de tudo que 

parece justificado e plenamente estável. Para alguns autores, como Berman (2007), esse processo vem se 

constituindo desde o século XVI, momento em que a fragmentação e a sensação de incompletude já 

povoavam os ânimos da humanidade, para outros autores, é somente a partir dos séculos XVII e XVIII, que 

as questões da modernidade tornam-se mais prementes, quando o homem passa a se constituir como centro 

do universo; ele é a razão que institui o mundo, afastando-se, por isso, das explicações que mantinha sua 

existência presa a explicações divinas. As indagações feitas buscavam responder a dúvidas como: quem é o 

homem? Que elementos o constituem? Como ele se relaciona com as várias faces da linguagem que constrói 
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para se comunicar? O conceito de sujeito, assim, surge como um dos principais temas da modernidade. Neste 

artigo, ele é tomado a partir dos postulados de Michel Foucault, para o qual o homem só passa a existir como 

objeto de saber entre os séculos XVII e XVIII, na sociedade ocidental, e então passa a constituir-se como 

“aquilo que é necessário pensar e o que se há a saber”.  

Ao avaliar certas práticas discursivas e sociais, em As palavras e as coisas, o filósofo Michel 

Foucault concluiu que o homem foi “inventado” e poderia desaparecer como “um rosto de areia à beira mar” 

(In: FISHER, 1999, p.42). A principal influência de Foucault na elaboração desse pensamento foi a filosofia de 

Nietzsche, pensador que o levou a vislumbrar o desaparecimento de um homem que traz consigo uma 

essência, fonte da verdade, da liberdade de todo o conhecimento, propondo que a filosofia do presente 

partisse exatamente desse ponto. 

Em A arqueologia do saber (2007), Foucault apresenta os parâmetros que sustentaram a sua análise 

histórica sobre a subjetividade na sociedade ocidental. O autor verifica que o sujeito é constituído por práticas 

discursivas e, enredado em uma trama de discursos e histórias, ele não passa de uma “posição discursiva”. O 

sujeito, dessa forma, está sempre ocupando um determinado lugar na ordem do discurso e fala sempre a 

partir de um lugar, não tendo, portanto, autonomia sobre seus atos discursivos. O sujeito é entendido por 

Foucault como uma dispersão. Entretanto, apesar de disperso, o indivíduo tem sempre a sensação de ser 

único, indiviso, o que na visão de Foucault é uma impressão necessária, pois, as pessoas, individualmente, 

precisam se perceber como senhoras de seus atos, por mínimos que sejam; essa necessidade de unidade, no 

entanto, não passa de uma ilusão para manter o indivíduo em sua normalidade. Para Foucault, a possibilidade 

de o sujeito se constituir por meio de movimentos discursivos permite que indivíduos diferentes possam 

ocupar o lugar de sujeito de um mesmo discurso, já que a origem do discurso não estaria em sujeitos 

individuais. “O sujeito do enunciado é um lugar determinado e vazio que pode ser efetivamente ocupado por 

indivíduos diferentes” (FOUCAULT, 1986, p.109).  

Foucault toma a noção de sujeito (“subjectus”) como “submetido” a algo ou alguém. Em sua obra, o 

autor nos leva a entender que ao longo da história foram e ainda são inúmeros os dispositivos que a 

sociedade articulou para tornar o indivíduo sujeito. Em seu livro Vigiar e punir (2007), por exemplo, o autor 

destaca como tempo e espaço foram meticulosamente manipulados pelo poder para formatar populações 

inteiras em determinadas grades disciplinadoras, como os quartéis, as escolas, prisões, fábricas etc. Nesse 

sentido, esta discussão considerará o agenciamento do espaço como dispositivo de produção/submissão do 

sujeito, pois no dizer de Foucault:  

 

(...) nós não vivemos num espaço e num tempo neutro e branco. Não vivemos, não 
morremos, não amamos no retângulo de uma folha de papel. Vivemos, morremos, amamos 
num espaço esquadrinhado, recortado, desenhado, com zonas claras e escuras, com 

diferenças de níveis, com escadas, portas, penetráveis e impenetráveis (...) (FOUCAULT, 2001, 
p.411).  
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Michel Foucault, em seu texto Outros Espaços (2001), propõe o conceito de heterotopia,  fazendo 

uma interessante reflexão sobre como o espaço produz subjetividades. Nesse trabalho, o filósofo chama 

atenção para a existência de experiências espaciais que certos lugares nos oferecem, pois eles tinham o poder 

de movimentar, deslocar, transportar subjetividades. Mereceriam, por isso, serem estudados por uma ciência 

epecífica- a heteropologia.  

O autor classifica os espaços como utópicos (lugar sem lugar) e heterotópicos (lugares que realmente 

existem), sendo que aquele se constitui de elementos que só se apresentam no irreal e possibilitam a criação 

do imaginário, das fábulas. Este é um lugar real, que sendo inscrito socioculturalmente, representa os 

posicionamentos da sociedade, são lugares de representação cultural que passam a ser vistos de forma diversa, 

além de sofrerem constantes modificações na história. Fazem parte do rol das heterotopias lugares como 

bibliotecas, jardins e museus, que configuram aquilo que Foucault acreditava serem lugares repletos de magia. 

Para ele, as utopias e as heterotopias sofrem um processo de simbiose análoga ao espelho:   

 

Afinal, o espelho é uma utopia, pois é um lugar sem lugar. No espelho, eu me vejo lá onde 
não estou, em um espaço irreal que se abre virtualmente atrás da superfície, eu estou lá longe, 
lá onde não estou. Mas essa utopia do espelho é também uma heterotopia na medida em que 
o espelho existe de verdade, ele é real. É a partir do espelho que me descubro ausente no 

lugar onde estou, porque eu me vejo lá longe (FOUCAULT, 2001, p.412 ). 
 
 

Ele destaca que as heterotopias estão fortemente ligadas ao agenciamento do tempo, “são parentes 

das “heterocronias”. O cemitério, por exemplo, na visão de Foucault, é um lugar de um tempo que não se 

movimenta, não transcorre. Ele lembra que numa sociedade como a nossa, existem heterotopias do tempo, 

quando certos lugares são criados com o fim de acumular a temporalidade ao infinito, conforme ocorre com 

os museus e as bibliotecas. Neles há a pretensa intenção de congelar o tempo, acumular “um arquivo geral de 

uma cultura, a vontade de fechar num lugar todo o tempo, todas as épocas, formas e gostos”. Foucault chama 

atenção para o fato de que existe nesses espaços uma configuração do que o fenômeno da modernidade 

propôs - o descolamento de duas grandezas até então tidas como inseparáveis - o tempo e o espaço. Esses 

lugares são tentativas de concentrar todo o tempo, “como se esse espaço pudesse estar ele mesmo fora do 

tempo”.  

Foucault (2001) chama atenção para um certo tipo de heterotopia- as crônicas- cujo funcionamento 

consiste em proporcionar ao sujeito, em um curto espaço de tempo, experiências e identidades nunca antes 

vivenciadas, é o que ocorre nas festas, cidades de veraneio e teatros, que uma ou duas vezes por ano se 

instalam nas cidades. Nesses lugares-tempo, identidades se movem, fogem e reaparecem para celebrar a 

dispersão do sujeito.    

Na Idade Média, já havia uma hierarquização dos lugares em sua forma de disposição, já havia 

dicotomias, polarizações na forma de o homem se manifestar no lugar, lembra Foucault. O espaço medieval 

era “o espaço em que cada coisa é colocada no seu sítio específico - o espaço da disposição”, separados pela 
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distinção da época entre sagrado e profano, lugares protegidos e expostos, lugares urbanos e rurais, supra-

celestes e terrestres, etc.  

O espaço contemporâneo, apesar de todas as técnicas desenvolvidas, dos saberes que fizeram com 

que os homens dominassem o espaço, ainda não foi dessacralizado, para Foucault, “a nossa vida ainda se 

regra por certas dicotomias inultrapassáveis, invioláveis, dicotomias as quais nossas instituições ainda não 

tiveram coragem de dissipar” (FOUCAULT, 2001, p.413). Na casa, por exemplo, podemos verificar esse 

princípio se pensarmos que existem lugares ali que podem ser frequentados por estranhos, como a sala, e 

outros que, dotados de um imaginário sagrado, apenas os mais íntimos podem entrar, como os quartos da 

família.   

Ao problematizar a noção de espaço, o autor nos lança a reflexão sobre a própria natureza deste 

espaço que ocupamos e sobre a forma como nos relacionamos com ele e sua interferência nas nossas 

subjetividades. O espaço, dessa forma, não é uma estrutura fechada em si, não é um vão onde se localizam 

indivíduos e coisas, é o lugar onde convergem nossas vivências, nossas paixões e nossos sonhos. Não nos 

ocupamos dele de forma vazia e homogênea, mas sim de maneira diversa e heterogênea.  Assim, o espaço é 

sempre gerador de múltiplas significações, articulador de memórias; a manipulação do espaço tem força 

intensa. Espaços moventes, em que a atuação e a individualidade do sujeito são subjugadas em nome da 

fluidez multiforme que eles sugerem. 

O espaço foi pensado por vários estudiosos e sob diversas óticas. Alguns autores, como Kant, via-o 

como produto da percepção do indivíduo. Bachelard no livro Poética do espaço (1999) trabalhou as 

relações existentes entre o universo poético e o imaginário a partir das imagens do espaço, mais precisamente, 

a imagem de uma casa. Embora a teoria filosófica de Bachelard (1999) se debruce sobre a imagem poética, 

gênero discursivo que agrega elementos muito particulares, ele explora as implicâncias de uma imagem na 

formulação de uma idéia e no resgate de sensações que a imagem referida provoca “o fenômeno da imagem 

poética no momento em que ela emerge na consciência como um produto direto do coração, da alma, do ser 

do homem tomado na sua atualidade” (BACHELARD, 1999, p. 342). 

 Para esse autor, a poesia provoca a sensação, remetendo a uma imagem descrita a partir do código 

lingüístico. Na poética do espaço, a imagem é vista fenomenologicamente, atentando para a repercussão dessa 

imagem no sujeito-leitor, revelando a busca dos efeitos de sentidos produzidos pelo código espacial. O que é 

relevante dentro dessa obra de Bachelard (1999) é a noção de topo-análise, como mecanismo encarregado 

de estudar a manifestação dos lugares físicos na consciência e nas lembranças.  

  

A cidade e suas tramas 

  

Um dos espaços mais sedutores que o homem já construiu foi a cidade, que tem se tornado posto de 

observação de inúmeros trabalhos, em distintos áreas do saber, que buscam entender os procesos de 

significação - nem sempre explictados - desse espaço pleno de linguagens. Segundo o Aurélio (2003), o termo 
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cidade deriva do latim civitate, e pode significar: 1.“complexo demográfico formado, social e 

economicamente, por uma importante concentração populacional não agrícola, i. e., dedicada a atividades de 

caráter mercantil, industrial, financeiro e cultural; urbe”. 2. “A parte mais antiga ou mais central de uma 

cidade”. 3. “o centro comercial.  Sede de município, independentemente do número de seus habitantes”. 

Guardadas as restrições que esses conceitos apresentam, como a distinção rural x urbano, ou antigo x 

moderno, a cidade é muito mais do que uma delimitação geográfica, trata-se de uma demarcação que antes de 

tudo produz subjetividades.  

A cidade como um espaço discursivo (re)(con)clama interpretações. Em sua iconicidade, ela significa e 

opera discursivamente, produz efeitos em sua enunciação; é um labirinto sem paredes que provoca leituras 

sobre sua forma de se mostrar. Para uns, ela é espaço, para outros, lugar, a cidade é assim, abrigo onde se 

situam muitos e distintos enunciadores, localizados em distintas posições, configurados em passantes que vão 

de um lado a outro, pelas faixas, semáforos, pelas calçadas, ruas, casas e avenidas. Trata-se de uma montagem 

narrativizada de maneira multidirecionada. Desse jogo de enunciações que é constituída uma congruência de 

várias sujeitos que enredam a trama discursiva de uma cidade.   

O espaço, dotado de história e memória e construtor das identidades dos lugares e das coisas, revela 

em seu dizer (não-verbal) os sentidos intrínsecos na sua enunciação – A cidade pode ser contemplada como 

um cenário pronto para o jogo cênico das personagens/habitantes, que assumem a posição-sujeito neste 

extenso enunciado, que congrega, de forma concêntrica, outros enunciados e muitas memórias. A cidade 

representa a estrutura que comporta os sujeitos dentro da sociedade, portanto, ela nos envia mensagens sobre 

nossas relações sociais.  

Ao colocar a cidade como metáfora de um povo, preconceitos, conceitos, discursos, identidades são 

revelados. Assim, algumas cidades são historicamente imprevisíveis: crescem de forma poeticamente 

desordenada e suas geometrias decalcam uma espécie de identidade para os seus habitantes. Umas oferecem 

um modelo espacial artificial, geometricamente trabalhado, calculado para garantir o anonimato e a 

espacialização funcional, racional, a exemplo de Brasília. Outras desenvolvem-se totalmente alheias ao traçado 

de um cálculo, que prevê ou antevê as ações de seus habitantes; possuem ruas que engendram uma 

subjetividade ao povo, que tão logo se acostuma a um formato de traços labirínticos. Essas cidades, no 

entanto, nem por isso deixam de inscrever uma identidade em seus habitantes, como denotam as ruas do 

Centro Histórico de São Luís do Maranhão.   

 Estar na cidade envolve certos ritos, mitos e tabus conforme observação feita por autores como 

Michel Foucault, que analisou as relações entre espaço e poder a partir do modelo panóptico, desenvolvido 

pelo estado moderno. Michel Foucault (2007) usou o projeto criado por Jeremy Bentham com grande efeito. 

Viu nesse projeto uma metáfora da transformação moderna, da moderna redistribuição dos poderes de 

controle. Bentham, com uma visão além de seu tempo, conseguiu fazer seus súditos acreditarem que em 

nenhum momento poderiam se esconder do olhar onipresente dos seus superiores, de modo que nenhum 

desvio, por mais sutil, poderia ficar impune (BAUMAN, 1999, p.56).  



 

80 

 

 O panóptico era um espaço artificial que visava à assimetria da capacidade visual. O propósito 

desse projeto era manipular conscientemente a transparência do espaço como relação social dentro de uma 

relação de poder (BAUMAN, 1999, p. 41). O desenho do projeto igualava-se a um anel, e o fator decisivo do 

poder que os supervisores ocultamente instalados na torre central do panóptico exerciam sobre os internos 

mantidos nas alas do edifício era a combinação da total e constante visibilidade desses últimos com a 

invisibilidade igualmente total dos primeiros. Sem saber com certeza se os supervisores os estavam 

observando ou se sua atenção desviava-se para outras alas, se estavam dormindo, descansando ou atentos, os 

internos deveriam se comportar o tempo todo como se estivessem efetivamente sob vigilância. Supervisores e 

internos residiam no mesmo espaço, mas colocados em situações diametralmente opostas. A visão do 

primeiro grupo não era opacizada enquanto o segundo precisava agir num território totalmente de névoa. A 

legibilidade do espaço, sua transparência, transformou-se num dos maiores desafios da batalha do estado 

moderno pela soberania de seus poderes. Para obter o controle legislativo e regulador sobre os padrões de 

interação e lealdade sociais, o estado tinha que controlar a transparência do cenário no qual vários agentes 

atuavam (BAUMAN, 1999, p.37).   

 Todas essas demandas foram quase inteiramente atendidas pelas grandes instituições 

disciplinadoras da modernidade clássica-acima de tudo as indústrias e exércitos de recrutamento em massa.  

As técnicas panópticas se inscreveram não apenas em espaços físicos da cidade, elas se sofisticaram e se 

instauraram em espaços discursivos, como as leis e estatutos que regulam o funcionamento da cidade. Dessa 

forma, uma profunda interdiscursividade, o já dito, a memória do dizer, inscrevem-se na rota que o sujeito 

traça pela cidade. O poder público trabalha para determinar os sentidos que irão circular nesse espaço em 

documentos que estabelecem o uso devido do espaço público pela população de um lugar. Assim, são 

dispositivos responsáveis pelos sentidos na cidade os planos diretores, programas de preservação, placas, 

letreiros etc. que conduzem os indivíduos a se transformarem em sujeitos na cidade. Nesses documentos, 

nesses signos estão formações discursivas que estabelecem o que pode e o que deve ser dito por todo 

cidadão, está uma ordem que instaura os limites de cada indivíduo para que se torne sujeito.  

Se heterotopia é um lugar construído pelo jogo de identidades que espaço/história/memória 

propõem ao sujeito participar, na cidade alojam-se pontos que põem o sujeito em um tempo e um espaço 

construídos para que as identidades também sejam constituídas. O Centro Histórico de São Luís pode ser 

considerado uma heterotopia na medida em que carrega as marcas de um passado lusitano, que entre os 

séculos XVII e XIX inscreveu com seus azulejos, sobrado e casarões uma memória nesse local. A visitação a 

esse lugar é uma viagem no tempo, pois percorrendo as estreitas ruas de paralelepípedos do Centro Histórico 

de São Luís, temos a sensação de estarmos em outro século, outro espaço, o que nos leva também à 

impressão de assumirmos outras identidades, porque um jogo de tempo se instaura ao avançarmos as 

calçadas de pedra de cantaria, os becos estreitos que descem e sobem pelas ladeiras da cidade, quando 

contemplamos as fachadas de azulejos e miramos os mirantes que parecem olhos arregalados nos espiando de 

cima das eiras e beiras dos sobrados do Bairro da Praia Grande, na antiga São Luís. Nesse espaço real, a 
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memória de tempos passados nos transporta para um espaço mágico/encantado, de onde surgem identidades 

jamais identificadas.  

 

Considerações finais 

   

A cidade, assim, é um espaço de múltiplas vozes. Uma rede de interdiscursos, onde habitam 

formações discursivas muito distintas, construtoras de subjetividades em seus moradores e visitantes.  

O sujeito, ao entrar em contato com as diversas heterotopias propostas pela cidade, resgata em sua 

memória a sua posição-sujeito acerca destes espaços e formula “discursos” a partir do que esse espaço sugere: 

não se trata mais de um indivíduo, mas de um sujeito inscrito em uma história; a cidade é uma heterotopia 

porque produz sentidos e identidades. Ela não é, pois um texto em sua (in)completude, ela é espaço de 

dispersão, complexidade, assim como o espírito humano, assim como nós sujeitos que também vivemos num 

labirinto cheio de signos, às vezes indecifráveis ou imperceptíveis, cheios de memórias e vozes que ressoam 

desde que nascemos e aprendemos a imitar ou, por vezes, somos levados a dar outros sentidos a elas. 
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A LINGUAGEM QUE PULSA: OLHARES SOBRE O  

CORPO NA POÉTICA DE ANTUNES 

 

 

 

Antônio Fernandes Júnior 

 

 

Arnaldo Antunes surgiu no cenário artístico-nacional, inicialmente, vinculado ao grupo de rock Titãs, 

fazendo parte do chamado rock brasileiro dos anos 80. Esse fenômeno cultural surgiu no período pós-

ditadura (“abertura política”) e envolveu uma diversidade de bandas de rock de diferentes pontos do país. 

Associado à abertura política, esse gênero musical de rebeldia e contestação encontrou espaço, também, em 

função do crescimento da mídia no país, que, iniciada na década de 701, teve um desenvolvimento vultuoso a 

partir dos anos 80. Como as demais produções artísticas, o rock encontra no crescimento da mídia, reflexo do 

capitalismo “selvagem”, espaço de manifestação e torna-se um mercado promissor na década de 80. Além de 

discos, surgem a indústria dos videoclipes, revistas especializadas, roupas, etc.; enfim, um conjunto de 

produtos ligados ao rock com o foco direcionado para um grande mercado consumidor, o público jovem. 

Esse desenvolvimento está intimamente ligado ao crescimento da mídia no país e à implantação da indústria 

cultural, conforme assinala Ortiz (1994). 

Para o poeta e crítico Ítalo Moriconi (1998), o rock dos anos 80 configurou-se como uma expressão 

poética de uma juventude que não vivera 68, mas que ainda preserva seus mitos. Destaque para Arnaldo 

Antunes, Cazuza, Renato Russo, dentre outros. Ainda, segundo Moriconi (p. 17), esses autores “forneceram o 

mesmo tipo de pão essencial prodigamente distribuído vinte anos antes por Caetano e Chico”.  

O poeta e compositor Arnaldo Antunes fez parte dos Titãs até o início dos anos 90, gravando com o 

grupo um total de sete álbuns. A partir de então, segue carreira solo e desenvolve inúmeras parcerias com 

diferentes compositores da música popular brasileira. Antes mesmo de sair do grupo Titãs, Antunes já havia 

publicado dois livros de poesia (Ou E e Psia), sendo que os demais tiveram publicação posterior, 

paralelamente aos trabalhos musicais desenvolvidos até o momento. Música e poesia, poesia e música são 

atividades concomitantes para esse autor antenado com os recursos tecnológicos disponíveis e com as 

possibilidades de utilizá-los a serviço da linguagem poética.  

 Para este estudo, tomaremos alguns apontamentos sobre o conceito de subjetividade, desenvolvido 

por Michel Foucault, e abordaremos aspectos correlacionados ao tema corpo/subjetividade e 

                                                
1  A década de 1970 caracterizou-se como um período nebuloso e conturbado. A relação existente entre censura/cultura 
revelou-se pouco amistosa, dificultando a produção artística, principalmente de conotação política, nos mais variados setores 
culturais. O crescimento da mídia, nesse período, ocorreu em larga escala. A expansão da televisão, do cinema, do setor editorial, 
fonográfico, etc., juntamente como a criação de órgãos ligados ao setor cultural (Conselho Federal de Cultura, EMBRAFILME, 
FUNARTE, Pró-Memória), remetem ao desenvolvimento do capitalismo “tardio” no Brasil, como também às transformações 

ocorridas na sociedade brasileira durante o regime militar (ORTIZ, 1994). 
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sujeito/sexualidade, observando como determinados procedimentos de construção linguística e posições-

sujeito adotadas criam efeitos identitários específicos. Os poemas e canções escolhidos para leitura instauram 

diferentes possibilidades de apreensão da natureza indefinida da subjetividade, em constante construção. Para 

tanto, os poemas desestabilizam regras gramaticais e concordâncias de gênero para mostrar que a 

subjetividade não se caracteriza como essência. 

Nesse sentido, recorreremos a Michel Foucault para refletir sobre essa construção movente da 

subjetividade presente na poética de Antunes. Para este autor, problematizar as diferentes formas de sujeito e 

as diferentes posições que o mesmo pode ocupar na trama dos discursos acarreta, como desdobramento, 

negar o sujeito universal, para tentar compreender “formas de ser e modos de vidas plurais, quando não, 

marginais”, conforme as reflexões de Prado Filho (2005, p. 45). A partir da leitura de textos de Foucault, 

Prado Filho (2005) reforça a reflexão sobre a construção histórica da noção de subjetividade, mostrando 

como a identidade está em constante transformação e suas relações com os mecanismos de controle e com os 

jogos de poder3, ou seja, com o exterior com o(s) qual(is) se relaciona(m).  

A problemática da subjetividade foi um tema recorrente nas pesquisas de Foucault em sua trajetória 

intelectual, perpassando as diferentes etapas de sua obra: a arqueologia, a genealogia e a ética. Para Foucault 

(2004, p. 275), o sujeito não é uma substância, 

 

é uma forma, e essa forma nem sempre é, sobretudo, idêntica a si mesma. Você não tem 
consigo próprio o mesmo tipo de relações quando você se constitui como sujeito político 
que vai votar ou toma a palavra em uma assembleia, ou quando você busca realizar o seu 
desejo em uma relação sexual. Há indubitavelmente, relações e interferências entre essas 
diferentes formas de sujeitos; porém, não estamos na presença do mesmo tipo de sujeito. 
Em cada caso, se exercem, se estabelecem consigo mesmo formas de relação diferentes. E o 
que me interessa é, precisamente, a constituição histórica dessas diferentes formas de 
sujeito, em relação aos jogos de verdade. 
 
 

Assim, considerar o discurso, segundo Foucault (1995), como um campo de regularidade para 

diversas posições de subjetividade, leva-nos a refletir sobre as diferentes posições do sujeito adotadas nos 

poemas de Antunes, sejam elas voltadas para o erótico, passando pelo corpo e pela sexualidade, seja para o 

sujeito e sua relação consigo e com o que o cerca. A questão que se coloca é, então, quais são as 

metamorfoses do sujeito e da linguagem na obra desse poeta? Indagação um tanto ampla, pois vários são os 

poemas e as canções produzidos por esse autor desde o início de sua trajetória poético-musical. No entanto, 

como não temos a pretensão de esgotar o assunto, destacaremos alguns poemas para desenvolver este 

estudo, com o objetivo de evidenciar caminhos e/ou descaminhos da subjetividade na obra do referido 

poeta. Nossa proposta será a de observar como determinados procedimentos de construção linguística e 

posições-sujeito adotadas criam efeitos identitários específicos.  

                                                
3 Reconhecer-se como sujeito de uma instituição, de uma sexualidade, dentre outras práticas sociais que nos definem, significa 
assumir uma dada identidade como nossa e reproduzi-la, “sem notar que é exatamente ela que nos mantém presos ao poder” 

(PRADO FILHO, 2005, p. 49). 
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Feitas essas considerações, interessa-nos focalizar a temática corpo/subjetividade inscritas nos 

poemas-canções O Pulso e Minha Meu. Realçamos que, por questões metodológicas, trabalharemos 

somente com as letras das canções. 

 

Leitura o poema-canção O Pulso 4 
 

Nesse poema, diferentemente de outros de mesma temática, o corpo é visto como depositário de um 

emaranhado de doenças, ora físicas, ora psicológicas.  

 

O Pulso 
 
Peste bubônica câncer pneumonia 
Raiva rubéola tuberculose anemia 
Rancor cisticircose caxumba difteria 
Encefalite faringite gripe leucemia 
 
O pulso ainda pulsa 
O pulso ainda pulsa 
 
Hepatite escarlatina estupidez paralisia 
Toxoplasmose sarampo esquizofrenia 
Úlcera trombose coqueluche hipocondria 
Sífilis ciúmes asma cleptomania 
 
O corpo ainda é pouco 
O corpo ainda é pouco 
 
Reumatismo raquitismo cistite disritmia 
Hérnia pediculose tétano hipocrisia 
Brucelose febre tifóide arteriosclerose miopia 
Catapora culpa cárie câimbra lepra afasia 
 
O pulso ainda pulsa 
O corpo ainda é pouco. 

 

Doenças das mais diferentes modalidades habitam o corpo, que ainda resiste, ou melhor, pulsa. Essas 

doenças são justapostas uma ao lado da outra e coexistem no poema sem qualquer sinal de pontuação que as 

separe entre si. Colocar os substantivos em liberdade, libertando-os dos adjetivos e demais qualificadores, foi 

um procedimento característico da Poesia Concreta, cuja herança é proveniente das modificações 

incorporadas no Modernismo Brasileiro sob influência das Vanguardas Europeias, principalmente do 

Futurismo italiano. Assim, esse conjunto de doenças é realçado, ficando o “corpo” e o “pulso” como as 

partes “menores” do processo. 

A repetição dos versos “O pulso ainda pulsa / o corpo ainda é pouco”, bem como o andamento 

musical da canção, sugerem sons análogos aos de quarto de hospital, inclusive pela repetição da palavra 

“pulso”, cantada com uma tonalidade praticamente em ritmo de sopro, quase visceral. O efeito semântico 

                                                
4 Letra de Arnaldo Antunes em parceria com Tony Bellotto  e Marcelo Fromer, gravada pela Banda Titãs em 1989, e incluído na 
Antologia de Antunes (2006). 
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dessa repetição reverbera, de forma incisiva, para a capacidade de resistência do corpo, ou seja, a resistência 

da vida em contraponto ao conjunto de patologias, pelas quais o corpo e o sujeito são atingidos. Outra forma 

de repetição sugestiva do texto são as rimas das palavras terminadas em /ia/, todas se referindo a um estado 

doentio e a um ritmo de continuidade, ecoando no texto. 

Ao corpo, que ainda é pouco, só resta resistir e continuar a pulsar, mesmo diante de tantos “ataques” 

físicos e psíquicos, que enfrenta. Nesse conjunto de doenças mencionadas, a “afasia”, última do elenco, pode 

ser vista como impossibilidade de comunicação e, por extensão, impossibilidade de compreensão de si e do 

outro. Por ser a última da lista, e estar ligada aos problemas de linguagem, a afasia, talvez, sintetize as 

problemáticas do homem contemporâneo, pois a falta de comunicação também adoece o sujeito e o corpo 

social. Dessa forma, a canção reafirma o lado trágico da vida para reafirmar a vida, incondicionalmente. 

“Ainda”. 

Segundo Pelbart (2003), o corpo não suporta coações, tanto por fora quanto por dentro, cuja raiz está 

no civilizatório que adestra continuamente o “animal-homem” desde tempos imemoriais5. Tais questões 

atravessam a letra da canção O pulso, uma vez que os domínios patológicos, nela descritos, coagem o corpo 

e o sujeito a partir de uma seleção de doenças ligadas a diferentes formas de relação com o corpo. Por essa 

razão, as referências ao “ciúme”, “à culpa” e “à afasia”, por exemplo, incluídos no rol de doenças mais 

tipicamente psicológicas, são afetadas pelo binômio dentro/fora, tal como as outras. Corpo e subjetividade 

(quem é recheio de quem?) tentam resistir ao adestramento e à disciplina, e, ainda, “ao sistema de martírio e 

narcose que o cristianismo primeiro, e a medicina em seguida, elaboraram para lidar com a dor, um na 

sequência do outro e no rastro do outro: culpabilização e patologização do sofrimento, insensibilização e 

negação do corpo” (PELBART, 2003, p. 45).  

  

Leitura do poema Minha Meu  

 

 E outro poema, Liberau Gerou, Antunes “brinca” com os signos e com as classificações de gênero, 

propondo outras perspectivas para se pensar a subjetividade e as possíveis relações entre os pólos masculino e 

feminino. No poema-canção Minha Meu, que transcreveremos a seguir, encontramos procedimentos 

parecidos com a proposta do poema citado. Texto que integra o disco Ninguém, cuja temática volta-se para a 

reflexão sobre a identidade, ou perda de identidade. 

 

 

 

 

                                                
5 Questão desenvolvida por Pelbart ao retomar a questão do artigo “o que é que corpo não aguenta mais?, de David Lapoujade. 
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 Minha Meu - Arnaldo Antunes - 1995 

 

meu pé minha mão 
meu pai minha mãe 
meu pau meu pai 
meu pé minha mãe 
minha mão meu pé 
meu pau minha mãe 
meu pai meu pau 
minha mão minha mãe 
meu pai 
 
meu mãe minha mão 
meu pai minha pé 
meu pau meu mão 
meu mãe minha mãe 
minha pai meu pé 
meu pau meu mão 
minha pau minha pé 
meu mãe minha mão 
meu pai 
 
minha pé minha mãe 
meu mão minha pau 
minha pai meu mãe 
meu pau meu mão 
minha mãe meu pé 
minha pai minha mão 
minha pé meu pai 
meu mãe minha pau 
meu mão 
 

meu meu minha meu 
pai pau mão meu 
minha pé mãe pai 
minha minha pau mão 
pé mãe minha meu 
pai meu pé minha 
mãe mão pau meu 
minha meu minha mãe 
pau pai 
 
meu pãe minha pão 
minha mé meu mai 
meu mau meu pão 
meu pãe minha mai 
minha pãe meu mé 
meu mau minha pão 
minha mau minha mé 
meu pãe minha pão 
meu mai 

 

 Uma característica recorrente da poética de Antunes manifesta-se nesse texto: a repetição exaustiva de 

enunciados. São cinco estrofes de nove versos cada, articuladas pela relação de dois pronomes possessivos 

(meu, minha) e de quatro substantivos (pai, mãe, pé, mão, pau). Resulta, ao final, um montante de cento e 

setenta palavras formadas a partir das seis primeiras.  

 A constante repetição dos enunciados e as trocas de letras e/ou fonemas desencadeiam uma série de 

mudanças textuais. Na medida em que as repetições são produzidas, desarticula-se a morfologia, a sintaxe e as 

concordâncias de gênero (iniciada no título da canção). Das cinco estrofes, a primeira é a única grafada 

segundo as normas gramaticais, e, a partir dela, as demais, gradativamente, subvertem a lógica gramatical até o 

surgimento de palavras desconhecidas e fora do léxico. Na segunda e terceira estrofes, temos mudanças de 

gênero na relação pronome e substantivo (“meu mãe / minha pé”); na quarta, alterações sintagmáticas pela 

junção de pronome + pronome (“meu meu minha meu”); e, por último, na quinta estrofe, são reunidos os 

casos anteriores, juntamente com a criação de palavras inexistentes na língua (“pãe, mai”). No plano 

melódico, o ritmo forte do rock, incorporado ao texto, produz uma adequação entre som e sentido, 

principalmente pela forma como a música acompanha a ordem/desordem das palavras, até tornarem-se 

apenas som (“pãe, mé, mai”). 
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 O texto da canção Minha Meu aponta para outro modo de estruturação, não apenas linguística, mas 

em relação ao sujeito: pé e mão (sustentação do corpo), pai e mãe (vínculo familiar) e pau (sexualidade). Por 

isso, a quantidade de possessivos acionados ao longo da canção, nos quais o sujeito tenta agarrar-se. Na 

primeira estrofe, tanto a estruturação de linguagem quanto a estrutura de sustentação do sujeito estão em 

harmonia; mas, a partir do momento em que as desarticulações da língua avançam (da segunda estrofe até o 

final), o que anteriormente era “um porto seguro” se desfaz. Mudam-se, da mesma forma, as concordâncias 

de gênero, colocando em conflito as fronteiras entre o masculino e o feminino (minha pai / meu mãe / 

minha pau). Ou melhor, esses elementos sinalizam para uma compreensão de gênero como uma categoria 

discursiva, não meramente biológica ou classificatória, mas construída na e pelas relações sociais, anunciadas 

no texto pelos elementos que ligam a subjetividade ao corpo (pé, mão), à família (pai e mãe) e ao sexo (pau). 

No domínio da sexualidade, as alternâncias entre “meu pau meu pai”, “meu pau minha mãe” e “meu pau 

minha mão”, podem associar-se tanto às questões edipianas, quanto ao prazer individual, à masturbação. 

Questões visíveis na primeira estrofe, e que se diluem, aos poucos, nas indefinições obtidas a partir das não 

concordâncias de gênero e na indefinição das palavras construídas. Busca-se definir não definindo, classificar 

não classificando. Aliás, os poemas de Antunes nutrem-se de uma obsessão por indefinições e conceitos, 

como tentativa de apreender o objeto ou o tema abordado sob vários prismas. Nesse brincar com as palavras, 

o poeta faz a “língua gaguejar, balbuciar, murmurar em si mesma, instaurando uma sintaxe em devir, uma 

sintaxe, uma criação de sintaxe que faz nascer a língua estrangeira na língua, uma gramática do desequilibro”, 

conforme Deleuze (1997, p. 127).  

 De um modo geral, as fusões vocabulares e alternâncias de letras ou fonemas, percebidas no texto, 

provocam outros efeitos de sentido, que ultrapassam o jogo meramente formal de “brincar” com as palavras 

e com a sintaxe do poema. Se, em um primeiro momento, há um conjunto de informações que podem ser 

ligadas à sustentação do corpo e do sujeito (pé, mão, pai, mãe, pau), as demais estrofes sinalizam para a 

indefinição, não somente vocabular, mas da própria ideia de sustentação, hipoteticamente vislumbrada. Além 

de aproximar a linguagem da canção a aspectos, eminentemente sonoros, obtidos pelo uso de palavras não 

dicionarizadas (mai, pãe), o texto avança, uma vez mais, para a indefinição da subjetividade, pois as “bases” 

de sustentação são frágeis e não fixadas em papéis delimitados previamente.  

 

Como diz Calvino, quem é cada um de nós senão uma combinatória de experiências, de 
informações, de leituras, de imaginações? Cada vida é uma enciclopédia, uma biblioteca, 
uma amostragem de estilos, onde tudo pode ser continuamente remexido e reordenado de 

todas as maneiras possíveis (PELBART, 2000, p. 20). 
 
 

Considerações finais 

 

A produção poética de Antunes pode ser descrita como uma produção em constante movimento, 

cujos textos não se prendem a uma regra pré-estabelecida. O formato, o gênero, o suporte e os recursos 
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tecnológicos são constantemente mobilizados, promovendo uma poesia que não se fixa em nenhum deles, 

mas passa por eles.  

Encontramos na poética de Antunes, principalmente nos poemas selecionados e discutidos ao longo 

deste estudo, percepções de sujeito e identidades dispersas e indefinidas. Aliás, os poemas se caracterizam 

pela ideia de indefinição e inclassificação da subjetividade, tanto no conteúdo quanto nos procedimentos 

formais em que se materializam. Por conseguinte, os poemas não adquirem pretensões de descrição do 

sujeito e da subjetividade como essência ou interioridade absoluta. Ao contrário, nos textos discutidos, foi 

possível apreender diferentes formas de sujeito em sua relação com o corpo e com a sexualidade. Na maioria 

das vezes, essas posições-sujeito são construídas por expressões indefinidas, tais como, “alguém”, “qualquer”, 

“ninguém”, ou por fusões lexicais que implicam posições do sujeito na sociedade, passando pela linguagem, 

pelo suporte e pela canção. 

Nessa perspectiva, tanto os poemas quanto as concepções de sujeito, construídas na poética de 

Antunes, devem ser vistos como categorias moventes, compondo linhas de fuga, que não se prendem a uma 

dada formatação. Por sua vez, essa movência da subjetividade e da poesia intensifica uma busca de apreender 

a co-relação entre os termos, “lançando mão” dos mais variados recursos tecnológicos e estratégias textuais 

possíveis.  
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SEXO,PODER E SUJEIÇÃO: O JOGO DISCURSIVO EM CASSANDRA RIOS 

 

 

Letícia Tavares de Faria 
 
  

Literatura & Censura 

 
Não se deve descrever a sexualidade como um ímpeto rebelde, estranha 
por natureza e indócil por necessidade, a um poder que por sua vez, 
esgota-se na tentativa de sujeitá-la e muitas vezes fracassa em dominá-la 

inteiramente (FOUCAULT, 2007, p. 115).  
 

Há uma brisa soprando no mundo e trazendo consigo a oportunidade de rever autores e obras que já 

foram condenados por uma época ou uma dada sociedade, autores que quase sempre tiveram como “plot” a 

sexualidade ou o sexo. 

Num breve exercício de leitura do tempo em que as obras e esses autores e autoras deslizaram pelo 

cenário da cultura, podemos constatar que uns foram resgatados com o tempo e outros permaneceram numa 

espécie de limbo. Considerados malditos por sua geração, alguns se valeram dos mais diversos recursos para 

fazer valer suas habilidades e mesmo vendendo quantidades muito grandes de livros, esses autores muitas 

vezes não deixaram as prateleiras da literatura marginal.  

Este trabalho não se propõe propriamente a resgatar tais autores e suas obras, contudo, pretende ser 

um breve olhar sobre a obra de Cassandra Rios, especificamente A paranóica (1976) sob a perspectiva de 

alguns dispositivos que Foucault tramou em seu livro História da sexualidade (2007), o que de certa forma, 

confere um quê de inédito ao olhar do leitor para a obra. 

A autora Cassandra Rios nasceu em 1932 e morreu dia 8 de março de 2002. Começou a escrever aos 

16 anos. Sua literatura, considerada erótica, tinha vendagens impressionantes, chegava a vender 300 mil 

exemplares por ano. A noite tem mais luzes chegou à marca dos 700 mil exemplares1. Durante a ditadura 

militar, teve 33 de seus 36 títulos apreendidos e proibidos em todo o país, foi perseguida pela esquerda e pela 

direita.  

A autora, em entrevistas, queixava-se de ser confundida com suas personagens e sofrer, ela própria, o 

efeito da interdição à sua obra (FARIA; MILANEZ, 2008, p. 137). Tal confusão nos sugere algo sobre a 

pertinência de um outro olhar para seus textos, passados os anos e o século XX. Rios se deslocava num 

terreno movediço ao falar das sensações do corpo, ao penetrar nos corpos de maneira detalhada. Não 

bastasse isso, a autora, lésbica assumida, mostrava-se vulnerável para o corpo social regulado por uma 

ditadura militar, num momento muito especial da vida política do Brasil. A ditadura militar foi um regime que 

                                                
1  Cf. http://br.geocities.com/edterranova/cassandra.htm. Acesso em 10/02/2009. 

http://br.geocities.com/edterranova/cassandra.htm
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arrolava o que as pessoas podiam ou não ver, assistir ou ler, propugnava a defesa da moral, dos bons 

costumes. O período da ditadura militar que consideraremos para esta análise comporta os anos de chumbo, 

que vão da década de 1960 à década de 1970, quando o livro que analisamos foi publicado. A ditadura militar 

no Brasil terminaria oficialmente só na década de 1980. 

Dependendo de quem analisava a obra de Rios, ora a autora estava num universo considerado erótico, 

ora pornográfico, principalmente caso se leve em consideração que o erótico está sempre associado a certo 

acento poético e o pornográfico ao ensinar fazer. Considere-se ainda que o “nosso” fazer é erótico e 

pornográfico é sempre “o do outro”. Mas, indubitavelmente a autora estava à margem da literatura 

considerada de qualidade pelos censores do regime militar, mesmo num universo tão amplo de leitores, 

julgada inapropriada, como autora e como pessoa. 

A obra A paranóica2 em que Rios conta a história da menina Ariella, sensível, culta, mas torturada 

por sua sexualidade que se apresenta ao leitor confessando-se, e o faz como se fosse no seu próprio 

julgamento uma degenerada que assim o é em decorrência de sua sexualidade exacerbada. A menina vai se 

tornando mulher e no processo de iniciação erótica se descobre vítima de um golpe: sua família, que a 

mantém isolada, solitária e sem amor, não são seus verdadeiros pais e irmãos e sim parentes que a afastaram 

de seus verdadeiros pais para ficar com a fortuna dela. Ela haveria de destruir a todos, usando, para isso, seu 

corpo e sensualidade. 

O livro é um diário, ou pelo menos é o simulacro de um diário, pois a personagem nega que assim o 

seja, chama-o caderno, talvez mais adequado à maturidade que quer demonstrar. Um “caderno” no qual 

Ariella revela-se, confessa seus sonhos mais íntimos e seus desejos mais secretos, suas mágoas e sua solidão, é 

ai no seu caderno que ela se retrata e avisa que assim o faz “fielmente por influência alheia, de meio, de 

circunstâncias ou consequências naturais da formação congênita” de seu caráter (RIOS, 1976, p. 15). A 

linguagem do livro vai refletir a formação, a erudição e a cultura da personagem. 

 

Ars erotica x Scientia sexualis  

 

Foucault preocupou-se com o resgate da história do sexo e transitou do século XVII ao século XX 

demonstrando, desde o panorama do sexo na era vitoriana, até a modernidade, a hipótese repressiva, a 

incitação dos discursos, a ars erotica,  a sciencia sexualis, o dispositivo da aliança e o dispositivo da sexualidade, a 

atuação do poder e a resistência a ele no âmbito dos discursos produzidos em torno da sexualidade.  

Para Foucault (2007, p. 65), há duas abordagens no discurso sobre o sexo, sobre a produção de sua 

verdade. Uma de origem e tradição oriental, a ars erotica, que vê a verdade do sexo a partir de estratégias de 

intensificação do prazer, com o segredo magistral que só seria dado aos iniciados que alcançassem certo 

patamar e outra abordagem scientia sexualis, essa, ocidental, cuja verdade está na consagração dos princípios 

                                                
2
 O livro foi transformado em filme em 1980, dirigido por John Herbert.  
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científicos que passaram a medicalizar o discurso sobre o sexo, cujo procedimento para alcançar o saber passa 

pela confissão que se opõe à arte da iniciação e à existência de um segredo magistral. 

Na ars erotica, continua Foucault, na mesma obra e página, típica de países como China, Japão, Índia, 

Roma, nações árabe-muçulmanas, a verdade é o resultado do prazer, que é ao mesmo tempo prática e 

experiência, não filiado às fronteiras do proibido e permitido, tão pouco a um critério de utilidade, levado em 

consideração apenas na relação consigo mesmo. Pressupunha a iniciação com a orientação de um mestre, 

com o mergulho na experiência de forma intensa e ampliando-se mesmo nos seus elementos físicos, o 

aumento dos efeitos por meio do discurso que acompanha essa orientação e experimentação. 

A scientia sexualis, no dizer do autor (2007, p. 62), uma espécie de discurso-tela, dispersão-esquivança, 

mais tendendo a ocultar do que a revelar, uma ciência feita de esquivas em sua recusa em falar do próprio 

sexo, referia-se, a princípio, às aberrações, extravagâncias excepcionais, anulações patológicas, classificadas 

dentro das normas médicas. Uma ciência que nos seus primórdios mostrava-se sob os imperativos da moral. 

Dois eram os aspectos dessa ciência que tem no sexo o seu objeto de verdade: a biologia da reprodução 

desenvolvida dentro da normatividade cientifica e a medicina do sexo que obedecia a regras morais e de 

origens inteiramente descoladas de sua própria origem. Uma, ligada a uma imensa vontade de saber e outra 

obstinada vontade de não-saber.  

Nessa perspectiva, não se pode ignorar a vontade de saber; as observações daí decorrentes 

engendraram também a incitação e posterior apagamento das descobertas do que tinha sido mostrado pelos 

pacientes e do que tinha sido pedido a eles pelos médicos. A confissão mostrou-se um importante recurso 

para satisfação da vontade de saber e inscreveu-se no cerne de procedimentos de individualização pelo poder.  

 

Não só na medicina, mas também no âmbito judiciário, pedagógico, das relações familiares, 
nas relações amorosas, na esfera mais cotidiana e nos ritos mais solenes; confessam-se os 
pecados, os crimes, os pensamentos e os desejos, confessam-se passado e sonhos, confessa-
se a infância; confessam-se as próprias doenças e misérias, emprega-se a maior exatidão para 
dizer o mais difícil de ser dito; confessa-se em público, em particular, aos pais, aos 
educadores, ao médico, àqueles a quem se ama; fazem-se a si próprios, no prazer e na dor, 
confissões impossíveis de confiar a outrem, com o que se produzem livros. Confessa-se ou 

se é forçado a confessar (FOUCAULT, 2007, p. 68). 
 
 

Foucault (2007, p. 66), afirma que não há na nossa civilização uma ars erotica, mas sim uma scientia 

sexualis em nome da qual apenas algumas instituições podem se manifestar, os educadores, os médicos, as 

instâncias jurídicas. 

Como esses dois aparentes extremos se tocam é o que propomos em algumas reflexões a cerca da 

obra A paranóica.  

O prefácio do livro, já ele mesmo um exemplo de construções um tanto poéticas meio bregas, meio 

kitsch, pelo rebuscamento e sofisticação das escolhas lexicais, nos dá uma anamnese da personagem que 

confessa a paranóia que a acomete, explicando o título que se refere à paranóia a partir da terminologia 

médica, “entidade clínica e nosológica”; define-a como “simples desequilíbrio mental até o delírio 
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confirmado”, usa termos como “complicação patológica”, “complexos”, para tentar entender o caráter da 

personagem Ariella, e trata por “irascíveis sua aspiração à glória dos sonhos lúbricos” (RIOS, 1976, p. 13-14). 

Observe-se, por um lado, que o desejo, como ponto central do discurso sobre a sexualidade da 

personagem, aparece aqui como se analisado dentro de uma normalidade cientifica que se poderia dizer 

inserida no contexto da medicina do sexo e visto, pelo ponto de vista moral, como aberrante. 

Por outro lado, a personagem inicia a obra confessando-se. E confessa-se paranóica: é obcecada pela 

iniciação sexual, o que dá ao leitor a ilusão de ars erotica: “penso no homem, no primeiro beijo, em alguma 

coisa entrando em mim” (p. 30) “destruir as sagradas barreiras” (p. 41, grifo da autora). 

A ilusão da ars logo se esvai, aparece em seguida à confissão e a personagem/narradora está sempre 

associando o desejo e o sexo a uma espécie de degeneração, moral ou científica: “sofri horas de escabrosos e 

mefistofélicos pensamentos, medúsicos pensamentos que me petrificavam a alma! Uma diabólica emoção de 

prazer e revolta. Concupiscência hipnológica” (p. 15).  

Os devaneios da menina, (quase) mulher Ariella, são sempre marcados pela dicotomia prazer-culpa, 

sempre simulando, na primeira pessoa, a consciência de sua natureza sempre marcada pela verdade 

insuportável e excessivamente perigosa do sexo. A personagem se vê: “Narcisista que sou, não só satisfeita 

em admirar minha beleza, gravo no papel o que de mim existe e se torna importante. – E não é o Ego a 

fixação de todo indivíduo?” (p. 17). A trama do livro constrói-se nesse ir e vir, entre o desejo erótico e a 

estranheza da auto-análise médica.  

A “colocação do sexo em discurso, a disseminação e o reforço do despropósito sexual” seriam talvez, 

no dizer de Foucault (2007, p. 70) “duas peças de um mesmo dispositivo” no qual se articulam graças ao 

artifício da confissão que obrigam à “enunciação verídica da singularidade sexual”. Considerando a época em 

que o livro analisado foi publicado pela primeira vez, em plena ditadura militar, época na qual a repressão e às 

manifestações artísticas desenhavam a natureza do que se produzia, essa oscilação entre o caráter médico e 

científico do discurso sexual e a iniciação sexual da personagem pareceu-nos um recurso mimético 

interessante. A obra poderia ser lida, por um lado, como uma obra “séria”, de caráter sociológico, pois 

imprimia ao discurso sexual a análise, reproduzindo o formalismo da ciência médica sobre a manifestação de 

males ou hábitos degenerados que ameaçavam a saúde pública. Por outro lado, poder-se-ia ler simplesmente a 

ars erótica, fixando-se na iniciação de Ariella.  

Esta segunda leitura parece até menos privilegiada considerando que é até mesmo dificultada por 

muita sutileza ao se mencionar o desejo por meio de um vocabulário muito sofisticado, distante das 

expressões mais rasgadamente pornográficas próprias desse universo: 

 

[...] as tristezas passam a ter outro sabor. Uma insatisfação nova que se mescla de ansiedades 
ainda confusas e indecifráveis. Quero amar ainda, a poesia do sonho! Quero sofrer ainda a 
dor dos meus arrebatamentos mórbidos e hipocondríacos! Quero ver a ilusão trescalando 
das plantas, chamando-me ao mistério da casa vazia! Quero agarrar-me à definição do triste, 
do solitário, do inútil! Não consigo! Caio para a necessidade do tato e do desejo! É o Tempo 

vitalizando a flor! (RIOS, 1976, p. 29). 
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Ao lado do devaneio sexual, a imagem da esposa e do anjo. O incitamento e evidenciação do prazer 

numa espécie de apagamento em que o registro culto, nenhuma palavra chula, negando o estilo pornográfico, 

disfarça a ars erotica, contrariando a maioria das obras do gênero, nenhuma construção mais grosseira, 

nenhuma palavra de duvidoso calão: 

 

[...] desenho rostos, tantos feitios de bocas, braços ansiosos, cobiça em outros olhos, corpos 
que se debruçam sobre o meu. É o sexo! O auge! O ato! Nessa poliandria noturna eu sou a 
esposa de mil fantasmas. Com eles me estafo numa guerra de pecados, e não me satisfaço. 

[...] porque as tristes tardes de frio são comuns em minha alma. Sou angelical [...] (RIOS, 
1976, p. 30-31). 
 
 

Poder e obediência 

 

Um modo de analisar como o poder e desejo se articulam leva em consideração os traços que 

Foucault (2007, p. 93-101) dá como próprios da representação que coloca o problema das relações entre o 

poder e o sexo. Entre o poder e a obediência. 

O autor questiona por que o poder deve ser considerado em sua face única de interdição se os 

aparelhos de poder são tão numerosos na sociedade ocidental moderna. Para tanto, o autor levanta quatro 

pontos: a relação negativa entre poder e sexo, em que o poder seria para o sexo apenas rejeição; a instância 

da regra  – o poder seria na essência o que dita a regra, o sexo se decifra a partir de sua relação com a lei, o 

domínio se dá por meio da linguagem e o estado de direito a partir da enunciação da regra; o ciclo da 

interdição, aqui o poder oprime o sexo por meio da interdição; a lógica da censura: afirmar que não é 

permitido, impedir que se diga e negar que exista. O que a censura quer desaparecer ela torna ausente do real 

(FOUCAULT 2007, p. 93-101).  

Por fim, a unidade do dispositivo em que o poder sobre o sexo seria o mesmo, exercido em todos 

os níveis da lei, da interdição e da censura. O direito com seu jogo entre o lícito e o ilícito, diante do poder 

que é lei, o sujeito se constitui como sujeito – que é “sujeitado” – e aquele que obedece, aquele a que o poder 

coage. Esse tipo de poder nada pode além de levar aquele que “sujeita a não fazer senão o que lhe permite” e 

todas as formas de sujeição se reduziriam à obediência. Mas não é bem assim.  

Foucault (2007, p. 93-101) afirma que o poder só é aceito como puro limite traçado à liberdade, como 

se mantivesse oculta parte de seu mecanismo, justamente aquele que denuncia seu caráter de ser apenas um 

limite aos desejos que se sujeitam ao poder. O poder jurídico não pode mais, na sociedade pós século XIX, 

continuar a codificar o poder como já o fez na monarquia jurídica pelo simples fato de que novas formas de 

poder adentram a sociedade. Foucault (2007, p. 93-101) propõe uma análise do poder distanciado do direito 

como modelo e código.  
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Diante da perspectiva proposta por Foucault (2007, p. 93-101) de que, “nas sociedades modernas, o 

poder, de fato, não regeu a sexualidade ao modo da lei e da soberania”, desenvolvendo uma verdadeira 

tecnologia do sexo mais complexa do que a simples proibição, não seria ousado dizer que há, no jogo 

discursivo de Rios, uma verdadeira tecnologia do sexo a serviço do jogo de revelar-se-esconder-se que dribla 

a proibição e constrói a legitimidade da história de Ariella, estruturando a relação poder-prazer. Longe da 

obediência, mas simulando a obediência ao controle.  

Não é só a menina tentando virar mulher dentro de uma perspectiva sexual, acenando com as 

promessas de um discurso pornográfico, incitando ao prazer. É também o discurso sobre o sexo burlando 

sua sujeição à lei. Ao pensar o sexo, considerando a sua sujeição à lei, à censura, é possível ver a resistência 

travada no discurso sobre o sexo na obra de Rios, que se oculta em concessões aparentes e transgressões 

consistentes. E diante da mesma lei, da censura imposta a toda produção artística nos anos de chumbo, da 

ditadura militar, que tentou sufocar a possibilidade de leitura da obra, pela censura e recolhimento dos livros, 

pode-se captar um jogo de se esconder – se mostrar, ora sugerindo a ars erotica, ora se esquivando pela scientia 

sexualis.  

De acordo com Foucault (2007, p. 52), “o poder funciona como um mecanismo de apelação, atrai, 

extrai essas estranhezas pelas quais se desvela. O prazer se difunde através do poder cerceador e este fixa o 

prazer que acaba de desvendar”. Nessa perspectiva, situamos a obra e o seu tema, uma história sobre poder e 

dominação, na qual a própria história de sua própria existência e disseminação está inscrita num ciclo que 

poder e dominação que justificam sua tecnologia interna ao revelar e esconder de seu jogo discursivo. Há 

uma instância externa ao livro e uma outra interna. Ao mesmo tempo em que Ariella luta para dominar os 

que a dominam e subjugam, a obra usa estratégias discursivas que a projetam num jogo de luz e sombra que 

tanto constitui a trama (ciência médica/iniciação sexual) como constitui a trajetória da autora e seus leitores 

(livro “sério” /obra meramente pornográfica).  

 

Poder e sujeição 

 

Foucault (2007, p. 102) sugere que o poder deve ser compreendido primeiro como: 

 

[...] a multiplicidade de correlação de forças imanentes ao domínio onde se exercem e 
constitutivas de sua organização; o jogo que, através de suas lutas e afrontamentos 
incessantes as transforma, reforça, inverte; os apoios que tais correlações de forças 
encontram umas nas outras, formando cadeias ou sistemas ao contrário, as defasagens e 
contradições que as isolam entre si; enfim, as estratégias em que se originam e cujo esboço 
geral ou cristalização institucional toma corpo nos aparelhos estatais, na formulação da lei, 
nas hegemonias sociais. 

 
 
 Deve-se entender que não há um único foco de soberania de onde partem formas derivadas e formas 

dependentes de poder, sendo a instabilidade das correlações de força, que, em virtude dos desníveis e 
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instabilidades, produzem constantes estados de poder, o poder está em toda parte porque provém de todos 

os lugares, assim, ainda para o autor (2007, p. 103) “o poder não é uma instituição e nem uma estrutura, não é 

uma certa potência de que alguns sejam dotados: é o nome dado a uma situação estratégica complexa numa 

sociedade determinada”.   

 A leitura da obra nos sugere que há duas relações a serem consideradas na sua leitura: uma obra 

escrita durante a ditadura militar, diante de um forte poder de censura, vindo de fora, capaz de barrar sua 

publicação e circulação, com um forte aparato de vigilância, repressão, com suas consequências, atingindo 

mesmo a vida pessoal da autora. A outra, com um tipo de leitor que seria capaz de entender as terminologias 

médicas e a linguagem sofisticada, numa estratégia de distanciamento do meramente pornográfico, cheio de 

reflexões psicológicas e moralistas.  

 Há um mimetismo que resiste tanto ao poder externo à fruição da obra, o da censura, quanto ao leitor 

mais sofisticado, com acesso ao vocabulário sofisticado e às construções de gramática requintada apresentada 

pela autora.  

 Em ambos os casos, podemos ver que a obra parece ter sido escrita com um “olho no gato e outro no 

rato”. Nos primeiros capítulos tem-se a impressão de se estar diante de um tratado de psicologia sobre 

desvios mentais de alguém torturada pela necessidade de iniciação sexual: “Minha alma era uma talagarça, 

onde as emoções bordavam flores e os sentimentos inesperados cravavam espinhos que me feriam” (RIOS, 

1976, p. 135) e ainda no mesmo parágrafo, do capítulo 31:  

 

[...] a estrutura da minha personalidade radicara-se sob os múltiplos aspectos com que a 
natureza me brindara; não me podia influenciar pela farsa das alegrias vulgares, quando o 
valor contingente do meu ser estava predisposto à claridade do pensamento que repelia as 
escabrosidades do vulgar, deprendendo (sic) que os conflitos psico-sensoriais advêm das 
frustrações, essas, por sua vez, originárias das emoções venenosas e dos insaciados desejos 
que se ocultam sob a forma de suposta disciplina coletiva, hipócrita, degradante e obsoleta 
intenção do espírito de grupo a que não me tornaria sensível jamais. 
 
 

No desenrolar da trama, percebe-se aos poucos que a iniciação da menina Ariella, aos 17 anos, com a 

personagem Diogo, vai sendo frustrada e que, a figura do mestre que haveria de levá-la a conhecer o prazer e 

apropriar-se de suas formas de expansão, vai deixando de existir para dar lugar ao comando da própria 

iniciada que atrai o pretendente apenas para deixar-se apanhar com ele, pelo irmão e pelo leitor. Diogo não é 

mais o mestre, é o objeto que haveria de dar a Ariella as armas de que precisava para atingir seu irmão: “[...] 

Caí contra o corpo dele que me envolveu com seus braços. Eu planejara tudo tão bem e pelo jeito, Alfonso 

nos perdera de vista, por isso tentara levá-lo para outro lugar onde facilmente seríamos localizados” (RIOS, 

1976, p. 153). 

Estamos no capítulo 34, de 62, e a personagem está ainda como começou a escrever seu caderno de 

confissões: confessando-se uma pessoa torturada, e à procura de sua iniciação. Nesse ponto, acrescenta-se a 

isso outro elemento de poder: ela, menina frágil, sabendo-se vítima de trama secreta, engendrada pela sua 
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suposta família, resolve se vingar usando para tanto a arma de que pensa dispor: sua beleza e a força de seu 

sexo (frágil).  

O poder sobre o leitor também não é desprezível, pois a incitação ao prazer resvala da personagem 

para ele. Ao mesmo tempo a obra cria um efeito para fora de si mesma, de si na sua relação com seu público 

e com os censores da ditadura militar e cria outra relação interna em que a “tecnologia do sexo” empregada 

pela narradora tende a desfazer as indicações de uma ars erotica, mantendo-se apenas retoricamente no campo 

de intenções e sonhos da personagem Ariella, mas não se concretiza na prática.  

A partir do momento em que se descobre que o pai não é o pai e que os irmãos não são irmãos, não 

está mais em jogo a iniciação sexual, mas a destruição das pessoas por meio do que já chamamos de 

tecnologia do sexo, empregada pela narradora para criar o jogo discursivo que destrói a natureza intrínseca 

das relações familiares e do dispositivo da aliança para privilegiar o dispositivo sexual. É, na estrutura do 

discurso sobre o sexo, um jogo de assujeitamentos, em que o poder muda de mãos o tempo todo. 

 

Dispositivo da aliança e dispositivo da sexualidade 

 

 Retomamos os conceitos de dispositivo (poder-saber) a respeito do sexo. Para Foucault (2007, p. 

116), a produção da sexualidade não é um dado na natureza a que se opõe o poder ou que o saber tentaria 

desvelar. A sexualidade é o nome de um dispositivo histórico, não está no subterrâneo e sim na superfície em 

que a estimulação dos corpos, a intensificação dos prazeres, a incitação ao discurso, a formação dos 

conhecimentos, o reforços dos controles e das resistências, encadeiam-se uns aos outros, como estratégias de 

saber e poder. 

 Ainda para o autor, as relações de sexo deram lugar ao dispositivo da aliança: sistemas de 

matrimônio, de fixação e desenvolvimento dos parentescos, de transmissão dos nomes e dos bens. Aqui há 

os mecanismos de constrição para garantir o funcionamento do dispositivo, mesmo que os processos 

econômicos e as estruturas políticas tenham mudado e não mais dependam dele para ser um suporte 

suficiente da estrutura social. O dispositivo da sexualidade reduziu sua importância. 

 Comparando os dois, enquanto o dispositivo da aliança se constrói em torno de um sistema de regras, 

do permitido e do proibido, do que é prescrito e do que é lícito, o dispositivo da sexualidade funciona em 

bases móveis, com técnicas que aceitam muitas formas e produzem o poder de forma conjuntural. 

 Se o dispositivo da aliança reproduz a trama das relações e mantém as leis que as regem, o dispositivo 

da sexualidade abre extensões permanentes em seus domínios, e nas suas formas de controle. Se para o 

primeiro vale o vínculo reconhecido entre parceiros definidos, para o segundo, o que vale são as sensações do 

corpo, a qualidade dos prazeres, o corpo é sua principal articulação, sendo ele mesmo que produz e consome 

essas articulações. Essas articulações vinculam-se, como diz Foucault (2007, p. 118) “a uma intensificação do 

corpo, à sua valorização como objeto de saber e como elemento nas relações de poder”.  
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 Com isso, pensamos estar chegando ao ponto de entender o percurso do discurso de Ariella. Com seu 

saber, simula as relações dentro do dispositivo da aliança e trama toda uma tecnologia sexual para chegar ao 

seu intento, ao mesmo tempo em que controla sua própria iniciação sexual; a vingança, a incitação ao prazer, 

expondo-se ao olhar do outro, num universo em que se esconde e desvela, revelando essa intensificação do 

corpo, própria do dispositivo da sexualidade, mas ao mesmo tempo se resguardando nas fímbrias da scientia 

sexualis de onde fala e de onde pretende ser respeitada como uma analista séria da “histeria feminina”, como 

se fosse uma doença, uma disfunção sua busca pelo prazer. 

 No capítulo 53 (p. 267), a personagem reflete na sua trama: 

 

[...] nem sempre tudo transcorre como planejamos! Alguma coisa falha! Às vezes naquilo 
que nos é mais importante, como um castigo pelos nossos erros e maldades! Debati-me 
desesperadamente, sentindo as oscilações da vontade perturbar meu espírito. Qual seria o 
melhor e o pior de mim mesma, eu nunca saberia ao certo. Minhas inibições mentais, a 
tibieza de alma, o tumulto do sentimento mais forte, causavam distúrbios; verdadeiros 
tormentos psicálgicos. 
 
 

 Mais adiante (p. 271), Ariella demonstra o seu domínio da situação: “eu o envolvera, se alimentasse 

por mais tempo aquela situação eu teria à minha disposição um verdadeiro Dom Quixote” e mais além: “tal 

como previ, Alfonso foi mais tarde ao meu quarto”. 

Para encerrar estas notas sobre o jogo discursivo de Rios, vemos Ariella controlando o seu suposto 

irmão Alfonso pela força de sua sedução: “Somos irmãos! Ariella é minha irmã! Mas, você veio com uma 

fúria, arrancou os suportes e eu caí! Você é linda! De uma beleza que enlouquece!” (p. 272), jogando com sua 

sexualidade e com o papel exercido por cada um deles dentro do quadro social da família, depois de ter 

seduzido igualmente o outro irmão, Clézio, e o pai de todos, Dr. Rodrigo, numa rede de sedução e poder, 

saber-poder em que ela, a ponta supostamente mais fraca, não se assujeita totalmente e passa a dominar a 

todos do lugar do sexo, usando toda a tecnologia do seu saber sobre o sexo para exercer sua vingança e ao 

mesmo tempo buscar a realização de seus desejos:  

 

Doutor Rodrigo, Clécio, Alfonso, eram minhas armas. Dona Helena era o alvo! Tinha-a na 
mira do meu ódio. A principal figura a ser atingida por mim. Os outros? Pobres infelizes 
joguetes. Não podia conceber a ideia de que uma fera substituíra minha mãe, para 
envenenar um amor que deveria ter sido belo, santo, puro, benéfico, protetor e construtivo 
[...] Antes tivessem me matado e não teriam construído um ser diabólico e doentio, capaz de 

hediondas e calamitosas atitudes (RIOS, 1976, p. 275). 
 

Cassandra Rios, a escritora considerada maldita por ousar colocar-se ao largo da literatura considerada 

de qualidade, ao aventurar-se pelo mundo marginal da escrita do sexo, pagou o preço de ser relegada às 

sombras pelas vozes que são autorizadas a falar do sexo, do lugar do pedagógico, da ciência médica, das 

relações jurídicas.  
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Alcançou a luz do dia ao expor um saber sobre o sexo aos seus milhares leitores, conduzindo-os, 

incitando-os a descobrir e ampliar o prazer e o saber criado pelo corpo e consumido pelo próprio corpo. 

Burlou a vigilância da censura ao se mimetizar com o discurso médico, e como se tratasse do ponto de vista 

da scientia sexualis, tratou da relação saber-poder pela perspectiva da ars erotica. Fez o jogo de luzes e sombras 

que o poder de fazer calar impôs sobre ela e mostrou o saber do dispositivo da sexualidade gerando outras 

fontes de poder dentro do próprio dispositivo da aliança, configurando o que Foucault afirmava ser o 

mecanismo de fixação da sexualidade sobre o sistema da aliança. 

O esquema da confissão, que é a estrutura da obra, assume um novo sentido: o de uma estratégia para 

trabalhar o recalque. Se a autora nem mesmo de longe pensou nisso, fica para nós, leitores atentos, a tarefa de 

ver a verdade sobre o sexo como questionamento das interdições ao discurso sobre o sexo, desvelando as 

manobras de poder e sujeição a que esse discurso sobre o sexo pode representar como deslocamentos dentro 

do próprio dispositivo da sexualidade. 
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CLARO: UM OLHAR SOBRE AS TEIAS DA REPRESENTAÇÃO 

 

 

 
Janaina de Jesus Santos  

 
 

Inquietações iniciais 

 

Nossas inquietações diante do objeto multifacetado que é o cinema contemporâneo perpassam por 

questões caras aos pressupostos teóricos de Michel Foucault, quer sejam, a produção de sentidos e a 

subjetividade. Nossa análise não visa a um sentido oculto que estaria por ser descoberto dentro do enunciado, 

e sim problematizar como um enunciado, efetivamente produzido, foi historicamente possível e não outro 

em seu lugar. Interessa-nos a concepção de História, influenciada pelas críticas de Nietzsche e desenvolvida 

na Escola dos Annales, enquanto lugar de diversidade descontínua, em que reencontramos o acontecimento 

e a singularidade do enunciado. 

Sob esse prisma da História, Foucault (2006b) pensa as pequenas histórias das vidas comuns, que são 

cobertas de silêncio pela “história monumental” (NIETZSCHE, 2003). Então, o que está em questão é pensar 

como os “homens infames”, excluídos da história global, são apreendidos e representados no cinema. 

O filme Claro (1975), de Glauber Rocha, registra essas pequenas existências de “homens infames” e 

parece discursivizar sobre sujeitos contemporâneos em suas práticas cotidianas. De modo que a historicidade 

é constituinte da produção de efeitos de sentidos desses sujeitos, dentro de uma multiplicidade de posições 

através de vários personagens, constituídos no e pelo enunciado. 

Questionamo-nos sobre a materialidade dos enunciados fílmicos e sua linguagem, ao mesmo tempo 

em que nos empenhamos em não reduzir o filme a uma mera ficção construída por um roteirista e um 

diretor, que simplesmente transpõe palavras para imagens em movimento. Por tal posicionamento, propomos 

pensar Claro fora de um mesmo, dos lugares já estabelecidos de imagens e palavras; acima de tudo, Claro 

seria amálgama de imagens e sons que se transformam, se sobrepõem, se implicam na produção de efeitos de 

sentido historicamente situada. Como deixar de considerar que, antes de vermos uma cena, uma trilha sonora 

nos conduz? Que o enquadramento de um sujeito-personagem é modificado enquanto enuncia?  

No discurso fílmico, buscamos ressignificar os “homens infames”, sujeitos comuns, no seu saber 

cotidiano, colocando em relevo sua existência na linguagem marcada por acontecimentos discursivos, no 

documento que o filme se constitui. Ao filmar os manifestantes nas ruas, os moradores do subúrbio, enfim, 

os sujeitos comuns em suas práticas discursivas eles são colocados em sua rede de sentidos históricos. Então, 

problematizamos: que inquietações esses sujeitos comuns produzem no discurso do filme? Que lugar lhes é 

dado na história e em Claro?  
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Em Claro, temos um indício da maneira pela qual os sujeitos comuns insinuam sua existência no 

contexto sócio-histórico que lhe permite falar. Sua existência não consiste em sua vida por si mesma, mas em 

se constituir e fazer funcionar de outra maneira nas práticas discursivas. Esses sujeitos se colocam como 

interrogações no filme e nos incitam a interpretá-los: o que eles representam? O que os move e o que os 

esconde nesse jogo com o poder? Como eles escapam à perspectiva tradicional de História? Como se explica 

a distância silenciosa que ela tomou com relação a eles? De que maneira se desenvolve o jogo discursivo? 

O filme Claro é marcado pela dispersão de acontecimentos que se mesclam na ficção e no 

documentário. Pensando assim, poderíamos separá-lo em três momentos: no primeiro, temos um percurso 

turístico da cidade de Roma, em que a atriz Juliet Berto circula pelas ruínas romanas e rola pelo chão diante 

do Coliseu, chamando a atenção dos turistas, os quais se esquecem as ruínas com seus tantos séculos de 

cultura e civilização para fotografar o casal; seguindo pelas praças do Capitólio e do Vaticano. O segundo 

momento é o núcleo ficcional do filme, em que representa uma família burguesa desestruturada, debatendo 

diante de seus dilemas e contradições. E, finalmente, o terceiro momento, que aqui nos interessa 

particularmente: os personagens voltam aos cenários romanos, para circular por outros espaços, evidenciando 

a contemporaneidade de passeatas e comícios comunistas. Entre os casebres da periferia romana, Glauber e 

Berto entrevistam moradores, mas ao som de suas vozes se superpõe a música de Villa-Lobos.  

Inquieta-nos, nesse sentido, o lugar que esses sujeitos ocupam na história, sendo imperativo pensá-los 

no seu contexto sócio-histórico contemporâneo, atravessados por discursos e em relações de poder, que 

iremos tratar a partir dos pressupostos de Foucault (2007a) relacionados com Certeau (2007) sobre uma 

história nova como contribuições para a análise do discurso. Acreditamos que este campo de estudo nos 

proporciona subsídios teóricos e ferramentas para examinar esses acontecimentos discursivos no filme, pois 

busca os efeitos de sentido produzidos por sujeitos sociais que se constituem na e pela linguagem e estão 

inseridos na história. 

No discurso do “homem infame”, sujeito de existência menos visível e menos registrada (FOUCAULT, 

2006b), a linguagem muda de estatuto: deixa de ser portadora da verdade para se relacionar às várias verdades 

vinculadas às posições sujeito e à história. Esse discurso, para existir, é submetido a uma “vontade de 

verdade” (FOUCAULT, 2007b), a qual determina em nossa história o verdadeiro e o não-verdadeiro, como 

veremos adiante.  

Analisaremos o discurso em sua emergência, em que as possibilidades de significação são 

estabelecidas na instauração de relações entre significantes. Nesse sentido, a verdade está em um lugar 

instável, tornando-se relativa, possibilitada pelo contínuo deslizamento na combinação dos significantes, 

podendo se referir à realidade ou à imaginação. 
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Implicações históricas 

 

Em A arqueologia do saber, Michel Foucault (2007a) relaciona os enunciados configurados no 

discurso, constituído de estrutura e de relações de poder e saber que lhe são subjacentes. O saber, entendido 

deste modo, não pode ser abordado através dos métodos da História tradicional, surge a necessidade de um 

método que abranja as relações específicas e que considere o registro de estratos históricos. O método 

arqueológico caracteriza-se pelo propósito de estudar uma multiplicidade de histórias emaranhadas e pelo 

posicionamento do historiador frente às realidades históricas a serem examinadas e ordenadas. Em outras 

palavras, trata-se de uma história geral, atravessada por pequenas histórias e uma vontade de verdade, em que 

se consideram as rupturas, que instauram as mudanças e as revoluções. 

Desse modo, para Foucault (2007a, p. 187), o método arqueológico deve abandonar as 

simultaneidades e as homogeneidades, a fim de definir os discursos em sua especificidade: 

 

A arqueologia [...] parece tratar a história só para mobilizá-la. De um lado, descrevendo suas 
formações discursivas, abandona as séries temporais que aí se podem manifestar; busca 
regras gerais que valem uniformemente, e da mesma maneira, em todos os pontos do tempo: 
não impõe, a um desenvolvimento talvez lento e imperceptível, a figura coatora de uma 
sincronia. 
 
 

Outrossim, na arqueologia não se acredita em uma verdade nem em uma interpretação verdadeira da 

história, mas em uma “vontade de verdade” (FOUCAULT, 2007b). Portanto, a interpretação é um processo 

histórico que nunca tem fim, nem um a priori. Tudo é uma interpretação: cada objeto é um objeto que se 

relaciona no mundo e é submetido à interpretação. 

Sob tal perspectiva, pensamos na elaboração dos documentos históricos e na construção de nosso 

corpus a partir do filme Claro como objetos que se oferecem para interpretação a todo momento, sem 

jamais serem esgotados. Assim, a interpretação não vai ao encontro de uma verdade histórica objetiva, ela se 

constitui como um elemento numa rede discursiva de outras interpretações anteriores e posteriores.  

Percebe-se, pois, que o método arqueológico busca antes libertar o homem do peso das interpretações 

do passado, criando possibilidade de outras interpretações, que predizer verdades e estabelecer causalidades 

na história. Esta tarefa é destinada à história propriamente dita, que ainda que trabalhe com múltiplos objetos, 

delimita suas próprias leis de verificação, como afirma Certeau (2007, p. 48): 

 

A frágil e necessária fronteira entre um objeto passado e uma práxis presente se movimenta, 
desde que, ao postulado fictício de um dado a compreender, se substitua o exame de uma 
operação sempre afetada por determinismos e sempre a retornar, sempre dependente do 
lugar onde se efetua numa sociedade e, não obstante, especificada por um problema, 
métodos e uma função próprios. A história está, pois, em jogo nessas fronteiras que 
articulam uma sociedade com o seu passado e o ato de distinguir-se dele; nessas linhas que 
traçam a imagem de uma atualidade, demarcando-a de seu outro, mas que atenua ou modifica, 
continuamente, o retorno do “passado”.  
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A verdade no método arqueológico se distingue da verdade a descobrir da História tradicional, uma 

realidade que deve ser perseguida. Ela se coloca como verdades específicas através de efeitos de sentido 

produzidos discursivamente por acontecimentos no contexto sócio-histórico. 

Esta concepção do fazer história tem origem na Escola dos Annales, movimento interdisciplinar 

ocorrido nas décadas 1960 e 1970, que atribui importância à linguagem e ao discurso como objeto de 

investigação da história, entendendo a amplitude e a complexidade das atividades humanas. Gregolin (2004) 

aponta a contribuição de Michel Foucault para a aproximação entre história e análise do discurso, uma vez 

que, ao propor formulações teórico-metodológicas, nos possibilitou compreender a relação entre saber e 

poder nas práticas e nos acontecimentos discursivos. 

Esse movimento se aventou na busca de novas abordagens para novos objetos e novos problemas 

para a ciência História. Em oposição à História tradicional, não se busca mais objetos pré-construídos dentro 

de uma simultaneidade e continuidade de fatos, com os quais se encontrariam manifestações homogêneas de 

um espírito ou mentalidade. O analista é o responsável pelo recorte de seu objeto, já se posicionando ao 

delimitá-lo, ao isolar suas unidades e adotar critérios para a constituição das séries, conforme Certeau (2007, 

p. 50-51): 

 

Quaisquer que sejam as posições próprias do autor, sua obra descreve e precipita o 
movimento que leva a história a se tornar um trabalho sobre o limite: a se situar com relação a 
outros discursos, a colocar a discursividade na sua relação com um eliminado, a medir os 
resultados em função dos objetos que lhe escapam; mas também a instaurar continuidades 
isolando séries, a particularizar métodos, diferenciando os objetos distintos que ela discerne 
num mesmo fato, a revisar e a comparar as periodizações diferentes, que fazem aparecer 
diversos tipos de análise, etc. de agora em diante, “o problema não é mais da tradição e do 
vestígio, mas do recorte e do limite”.  
 
 

Nesse sentido, Foucault (2007a) afirma que, diante desses novos objetos, é necessário identificar um 

novo tipo de racionalidade nos diversos campos de validação. A arte pode ser tomada, nessa perspectiva, 

como documento destacado do seu passado e de suas interpretações, constituindo uma unidade considerada 

na estrutura própria da obra. O analista a organiza, recorta, distribui, ordena e reparte em níveis e estabelece 

séries e séries de séries. 

Em Fernandes (2004, p. 43), essa relação entre história e linguagem é evidenciada através das 

contribuições mútuas: 

 

Nesse ínterim, instauram-se lugares de entrecruzamentos teóricos, isto é, uma disciplina, 
cientificamente definida, tem necessidade de recorrer a conceitos e/ou reflexões de outras e 
trazê-los para seu interior visando à resolução de problemas encontrados no interior de seu 
domínio. Na Linguística, reiteram-se certos questionamentos e contestações à linguística 
imanente, à linguística do significante, e ampliam-se as possibilidades de focalizar o conteúdo 
semântico, sempre em movências, como integrante dos processos históricos resultantes das 
formações e transformações sociais. 
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Segundo o autor, essas relações tornam-se mais manifestas no contexto dos anos 1960, com a Análise 

do Discurso, e nos permite investigar em outro campo, na exterioridade constitutiva da língua: 

 

[...] como o discurso encontra-se na exterioridade, no seio da vida social, necessita-se romper 
as estruturas linguísticas, para se chegar a ele. É preciso sair do especificamente linguístico, 
levando-o a outros espaços, para procurar descobrir, descortinar, o que está entre a langue e 
a parole, fora delas, ou seja, para compreender de que se constitui essa exterioridade a que se 
denomina discurso, objeto a ser, em primeira instância, e também em última, focalizado para 

análise (FERNANDES, 2004, p. 45). 
 
 

É nesse ponto de intersecção que nos localizamos para propormos uma análise da constituição das 

identidades dos sujeitos comuns no filme Claro: na movência de sentidos historicamente produzidos em 

acontecimentos discursivos. Buscamos apreender a produção de efeitos na superfície discursivas, em que se 

materializam o histórico e o social. Em outras palavras, pensamos que os sujeitos representados no filme são 

constituídos nas práticas e saberes cotidianos, situados no tempo e no espaço contemporâneos.  

Desse modo, essa escolha e recorte do objeto, por si mesmos, já se constituem em posicionamento 

nosso, dentro do espaço do discurso na historicidade de uma prática social. Metodologia definida na história 

nova: “A atividade que produz sentido e que instaura uma inteligibilidade do passado é, também, o sintoma 

de uma atividade sofrida, o resultado de acontecimentos e de estruturações que ela transforma em objetos 

pensáveis, a representação de uma gênese organizadora que lhe escapa” (CERTEAU, 2007, p. 54). Essa 

definição de metodologia se fazia imperativa no contexto de interdisciplinaridade para definir os novos 

paradigmas da História. 

Em As palavras e as coisas, Foucault (2002a) expõe que é necessário ao analista neutralizar 

preconceitos, inclusive teórico, diante do objeto a ser tratado, pois, antes de se ocupar, o analista tem que 

observar seu corpus com uma neutralidade inicial, uma vez que, para ele, o material discursivo se encontra 

inserido em uma população de acontecimentos no espaço discursivo geral. Deve, ainda, descrever tais 

acontecimentos na identificação e no encontro de outras instâncias materiais. É-nos, então, colocado, o 

desafio de analisar arqueologicamente enunciados do filme Claro na dispersão, na diversidade e na 

possibilidade de transformação: por que são constituídos esses sujeitos e não outros? Eles presentificam 

outros sujeitos do passado? Como apreendermos sua existência? 

 

Novos documentos 

 

Essa proposta da Escola dos Annales busca ampliar o campo de visão dos historiadores e também 

seus objetos de análise na reconfiguração do documento. Nesse sentido, podemos apontar mais um lugar de 

encontro com o método arqueológico: a noção de documento como processo, numa operação deliberada do 

historiador (FOUCAULT, 2007a). Isto é, buscam-se definir, no próprio tecido documental, unidades, séries, 

conjuntos e relações. Assim, de acordo com Foucault, o documento é tomado como um monumento, em que 
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o historiador desdobra a massa de elementos que devem ser organizados. De modo que Foucault (2007a, p. 

8) relaciona uma nova concepção de documento dentro de novas perspectivas de História: 

 

[...] a história é, para uma sociedade, uma certa maneira de dar status e elaboração à 

massa documental de que ela não se separa [...] é o que transforma os documentos em 

monumentos e que desdobra, onde se decifravam rastros deixados pelos homens, onde se 
tentava reconhecer um profundidade o que tinham sido, uma massa de elementos que devem 
ser isolados,  agrupados, tornados pertinentes, inter-relacionados, organizados em conjuntos 
[...] a história em nossos dias se volta para a arqueologia – para a descrição intrínseca do 
monumento. 
 
 

O novo historiador não persegue algo que está pronto em algum lugar, mas trabalha no liame para 

recriar os acontecimentos da História de acordo com a atualização de sua representação e interpretação, 

dentro do espaço e do tempo em que está inserido como sujeito social. Os objetos são distribuídos de outra 

maneira, num gesto interpretativo, estabelecendo a relação do sujeito analista com o objeto recortado, como 

afirma Certeau (2007, p. 81):  

 

Em história, tudo começa com o gesto de separar, de reunir, de transformar em 
“documentos” certos objetos distribuídos de outra maneira. Esta nova distribuição cultural é 

o primeiro trabalho. Na realidade, ela consiste em produzir tais documentos, pelo 
simples fato de recopiar, transcrever ou fotografar estes objetos mudando ao mesmo tempo 
o seu lugar e o seu estatuto. [...] Longe de aceitar os “dados”, ele os constitui. O material é 
criado por ações combinadas, que o recortam no universo do uso, e que o destinam a um 
reemprego coerente.  
 
 

Esses documentos entram em uma rede discursiva, em que seu sentido é determinado por sua relação 

com o todo. É um sentido que se estabelece na história, determinando um lugar e um tempo: “Não se trata 

apenas de fazer falar estes „imensos setores adormecidos da documentação‟ e dar voz a um silêncio, ou 

efetividade a um possível. Significa transformar alguma coisa, que tinha sua posição e seu papel, em alguma 

outra coisa que funciona diferentemente” (CERTEAU, 2007, p. 83). 

Nossa análise dos enunciados em Claro está imbuída dessa perspectiva de documento que se 

desdobra em sentidos historicamente situados sob o nosso olhar analista. Trabalhamos, então, nas margens 

dos enunciados, a fim de descrever a relação entre suas séries e estabelecer um fio regular no corpus. 

Compreendemos o filme como um documento portador de um tipo de história próprio e irredutível a um 

modelo geral da cronologia contínua da tradição. A partir dos pressupostos foucaultianos, tomamos a ruptura 

na descrição de Claro como instrumento e objeto de pesquisa: inicialmente, fizemos recortes no filme para 

definir as unidades pertinentes; depois, descrevemos relações entre elas. 
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Documentos representativos 

 

A história nova atribui novo status ao documento e o inscreve numa relação de representação dos 

fatos, definido por uma operação deliberada do analista historicamente situado. Representação de fatos 

transpostos por meio da linguagem. Sobre essa polêmica relação, Certeau (2007, p. 93-94) assevera a 

importância da representação na História: 

 

A representação – mise em scène literária – não é „histórica‟ senão quando articulada com um 
lugar social da operação científica e quando institucional e tecnicamente ligada a uma 
prática do desvio,  com relação aos modelos culturais ou teóricos contemporâneos. Não 
existe relato histórico no qual não esteja explicitada a relação com um corpo social e com 
uma instituição de saber. Ainda é necessário que exista aí „representação‟. O espaço de uma 
figuração deve ser composto. Mesmo se deixarmos de lado tudo aquilo que se refere a uma 
análise estrutural do discurso histórico, resta encarar a operação que faz passar da prática 
investigadora à escrita. 
 
 

Então, a representação está para a existência do objeto representado em uma ordem provisória, 

situada no tempo e no espaço. Ela se coloca como impressões, do analista, originárias do contato com o 

objeto mesmo.  

Nesse sentido, Foucault (2002a) define como cada época experimenta a proximidade das coisas e 

como organiza esse complexo heteróclito de elementos; como cada época estabelece o quadro de seus 

parentescos e a ordem segundo a qual é preciso percorrê-los; como acontecem os processos de 

estabelecimento de equivalências, das relações de similitude, de diferenças, de ordem, de classificação e de 

designação por palavras. 

Ao analisar o quadro geral da idade clássica, Foucault (2002a) problematiza o universo da ordem e da 

representação. Uma época em que as palavras e as coisas se distanciam: as coisas não mais falam, nem 

guardam uma verdade secular; são, antes, tomadas como signo no domínio dos conhecimentos empíricos, em 

detrimento de uma semelhança. O mundo deixa de ser texto indefinidamente interpretável. A relação do 

signo com o conteúdo não mais é assegurada na ordem própria das coisas, e sim no liame entre a ideia de 

uma coisa e a ideia de uma outra. Isto é, não há sentido no mundo, anterior ou exterior ao signo. “Eis, pois, 

os signos, libertos de todo esse fervilhar do mundo onde o Renascimento os havia outrora repartido. Estão 

doravante alojados no interior da representação, no interstício da ideia, nesse tênue espaço onde ela joga 

consigo mesma, decompondo-se e recompondo-se” (FOUCAULT, 2002a, p. 93). 

Seguido do abandono da interpretação e do estabelecimento da ordem, temos uma cientificidade 

empirista que fala da possibilidade e da impossibilidade da representação. Tenta-se definir a positividade em 

termos matemáticos, tentando aproximar os seres e criar um inventário de tudo nas ciências humanas que é 

matematizável. 

No século XIX, a teoria da representação desaparece como fundamento geral de todas as ordens 

possíveis, a linguagem deixa de ser um quadro espontâneo e primeiro das coisas, como suplemento 



 

106 

 

indispensável entre a representação e os seres. De acordo com Foucault (2002b, p. 487), as ciências humanas 

se constituem na forma como o homem se representa: “é esse ser vivo que, do interior da vida à qual 

pertence inteiramente e pela qual é atravessado em todo o seu ser, constitui representações graças às quais ele 

vive a partir das quais detém esta estranha capacidade de poder se representar justamente a vida”. 

Analisando a representação, Foucault (2006a) questiona como ela acontece no quadro do pintor René 

Magritte “Ceci n‟est pas une pipe”. Inicialmente, propõe analisar o quadro como caligrama em que as palavras 

conservaram sua derivação do desenho e seu estado de coisa desenhada, em que as lemos superpostas a si 

próprias. Palavras desenhando palavras e formando, na superfície da imagem, uma frase que diz que isto não 

é um cachimbo, no deslocamento do texto para a imagem. Depois, pondera que em sendo o cachimbo 

representado, desenhado com a mesma mão e com mesmo instrumento que as letras do texto, ele é uma 

extensão das letras. E conclui que “A prévia e invisível operação caligráfica entrecruzou a escrita e o desenho; 

e quando Magritte recolocou as coisas em seu lugar, tomou cuidado para que a figura retivesse em si a 

paciência da escrita e que o texto fosse apenas uma representação desenhada” (FOUCAULT, 2006a, p. 252). 

Assim, Foucault (2006a) conclui sobre o imperativo de fazermos leituras que ultrapassem as barreiras 

da decifração, para que analisemos nas possibilidades de sentido do texto, além do próprio texto, uma vez que 

no próprio ato de ler a forma se dissipa, desenrolando apenas o sentido num processo situado no espaço e no 

tempo. Para quem o lê, o caligrama não diz a coisa representada, ele está demasiadamente preso na forma e 

dependente da semelhança. Por conseguinte, o caligrama não diz e não representa nunca no mesmo 

momento, sua leitura é sempre atualizada no seu acontecimento. A forma desenhada do cachimbo expulsa o 

texto explicativo ou designativo: “O caligrama desfez este interstício; mas, uma vez reaberto, ele não o 

restaura; a armadilha foi quebrada no vazio: a imagem e o texto caem cada um do seu lado, de acordo com a 

gravitação que lhes é própria.” (FOUCAULT, 2006a, p. 254). 

 

Homens infames no entremeio do silêncio e da representação 

 

Foucault (2006b) observa a predominância de discursos que propagam os grandes feitos, os grandes 

homens, as grandes conquistas, em oposição aos discursos que falam do cotidiano e seus homens infames. 

Trata-se de discursos que primam ou pela história linear dos grandes feitos ou pela história descontínua da 

sucessão de dias. Enquanto aqueles servem de modelo a ser fixado ao longo do tempo, por meio de relatos e 

rastros, e seguido por todas as gerações, sendo que nunca será totalmente atingido, a vida íntima é 

materializada pelos discursos e escrita já destinada à duração breve. De acordo com o autor, esse fenômeno 

está embasado nas relações de poder que são exercidas sobre o corpo social, em que há uma obrigação de 

dizer. Nesse sentido, ao falar dos homens infames, observamos que não se trata de uma história:  
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Este não é um livro de história. A escolha que nele se encontrará não seguiu outra regra 
mais importante do que meu gosto, meu prazer, uma emoção, o riso, a surpresa, um certo 
assombro ou qualquer outro sentimento, do qual teria dificuldade, talvez, em justificar a 

intensidade, agora que o primeiro momento da descoberta passou (FOUCAULT, 2006b, p. 
203). 

 

Nesse sentido, Nietzsche (2003, p. 18), em Segunda Consideração Intempestiva, já expusera sobre 

os homens e os modos de fazer história, chegando à conclusão da preponderância da história que “diz 

respeito antes de tudo ao homem ativo e poderoso, ao homem que luta em uma grande batalha e que precisa 

de modelos, mestres, consoladores e que não permite que ele se encontre entre seus contemporâneos e no 

seu presente”. Trata-se de uma história da fama e da imortalidade de heróis, em oposição aos homens 

comuns que são seus expectadores; uma história que encadeia os grandes feitos através dos tempos. Esses 

homens comuns têm a importância de formar a massa que admira e que habita todo o mundo, ao que 

Nietzsche (2003, p. 19) ironiza: “Através do cérebro de animais temerosos e de vida curta que sempre 

emergem uma vez mais para as mesmas penúrias e só afastam de si, com esforço, a degradação por um curto 

espaço de tempo. Pois eles só querem a princípio uma coisa: viver a qualquer preço”.  

Em Claro, temos discursos que tratam de existências reais, que marcam um lugar e uma data, e nada 

além é dito sobre essas vidas. Após um percurso pelo roteiro turístico de Roma, ao chegar a um bairro 

aparentemente periférico, os homens comuns são filmados, como que documentados em sua existência. As 

pessoas estão nas ruas conversando sobre seus problemas cotidianos, debatendo ideias e soluções para se 

manifestar perante as forças políticas vigentes. São palavras que trazem a memória de existências reais 

marcadas por injustiças, sofrimentos, desgraças. Um homem, que não é identificado, sai de uma multidão e 

toma a palavra, como um desabafo para a câmera: “Lá em casa somos todos trabalhadores operários. Vi meu 

pai acordar durante quarenta anos, à mesma hora e ir para a fábrica. Eu fiz o mesmo. Agora, parei.” 

Percebemos que o enunciado realmente atravessou determinada vida, sendo essas palavras 

construtoras de sentido no seu destino, marcando sua existência no mundo. Então, nos questionamos sobre o 

fato de não aparecer o nome de quem enuncia. Não parece necessário a esse sujeito se identificar, ele quer 

usar suas palavras para se posicionar diante das forças políticas, deixar seus vestígios no embate com o poder. 

Também, não é significante à representação do fato nomear. Interessa, sim, registrar existências que são 

menos visíveis e que se volatizam na linha do tempo. Elas ganharam destaque somente no embate com o 

poder, como afirma Foucault (2006b, p. 207): 

 

Para que alguma coisa delas chegue até nós, foi preciso, no entanto, que um feixe de luz, ao 
menos por um instante, viesse iluminá-las. Luz que vem de outro lugar. O que as arranca da 
noite em que elas teriam podido, e talvez sempre devido, permanecer é o encontro com o 
poder: sem esse choque, nenhuma palavra, sem dúvida, estaria mais ali para lembrar seu 
fugidio trajeto.  
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Temos, pois, construções sócio-históricas de identidades através de práticas discursivas. Foucault 

expõe que os sujeitos se constituem ao mesmo tempo em que enunciam, uma vez que estão situados no 

tempo e no espaço, de onde se posicionam diante de um objeto: “o sujeito do enunciado é uma função 

determinada, mas não forçosamente a mesma de um enunciado a outro; na medida em que é uma função 

vazia, podendo ser exercida por indivíduos, até certo ponto indiferentes, quando chegam a formular o 

enunciado” (FOUCAULT, 2007a, p. 105). 

Assim, o sujeito fala para se posicionar diante das relações de poder. Em outras palavras, o poder 

provocou as palavras que nos ficam dessas existências sem glória. O sujeito, no filme, se dirigiu a esse poder 

para denunciar e queixar, o que lhe permite decidir sobre sua sorte com frases curtas. Percebemos, então, que 

o poder se manifesta tanto no que diz como no que faz dizer. 

Vemos o vestígio dos atos, que modificam uma ordem recebida e uma visão social assinalando uma 

nova concepção de História, que Certeau (2007, p. 81) define como “instauradora de signos, expostos a 

tratamentos específicos, esta ruptura não é, pois, nem apenas nem primordialmente, o efeito de um „olhar‟. É 

necessário aí uma operação técnica”.  

O fazer histórico em sua amplitude interdisciplinar consegue dar relevo a essas pessoas de existência 

obscura, sem grandezas instituídas e valoradas. De modo que o enunciado extraído de Claro marca o lugar 

desses homens comuns destinados a não deixar rastro, assim como a maioria das pessoas: suas palavras estão 

construídas na faixa do ordinário, o que se considera indigno de ser narrado na História tradicional. Esses 

sujeitos do cotidiano, ao falar, ganham visibilidade diante dos seus pares, das instituições que marcam o 

poder, bem como para a câmera e para os sujeitos expectadores.  

Eis a grandeza do homem infame no cinema. Sua existência marcada pela desventura, ao ser filmada 

em tempo real e com uma investida naturalidade, torna-se visível nas telas. No cinema, os fatos parecem ser 

evidenciados em sua complexidade, mostrando o homem ao homem por meio de representações 

significativas de um cotidiano a conhecer. Produzem, pois, efeitos de sentidos outros que o contato direto 

com a realidade muitas vezes não os atinge. 

A representação do real, por si mesma, é parte do real, não se constrói numa relação paralela ou 

independente. Mesmo ao pensarmos o cinema como lugar privilegiado para compreendermos o movimento 

discursivo, temos em vista que nunca vai alcançar o fato em si, será sempre uma representação do fato que se 

multiplica e presentifica a cada ato de análise. Portanto, a única forma de apreendermos o real é por meio de 

nossas percepções dele. 

Pretendemos reunir alguns vestígios para acompanharmos o percurso dos homens infames em Claro, 

a partir dos discursos nos quais, na desventura e na contrariedade, eles se relacionam com o poder. No filme, 

a existência desses sujeitos infames está exatamente no que eles dizem, não se sabe quem foram ou o que 

fizeram, nada além do que aparece em suas palavras. Somente terão existência ao abrigo temporário e 

precário dessas palavras que eles mesmos pronunciaram. Os sujeitos representados em Claro  ocupam sua 



 

109 

 

posição social, mas não lhes é dado nome. Entretanto, isto não é significativo perante aos efeitos de sentido 

produzidos pelo próprio acontecimento de sua fala. 

Ao filmar a vida de “homens infames”, eles entram numa modalidade da fama, sendo que as pessoas 

de vida obscura são infames em pleno direito, já que existem graças exclusivamente às palavras que os tornou 

para sempre seres indignos da memória dos homens (FOUCAULT, 2006b). A raridade de registro dessas vidas 

sem glória nos conduz a vasculhar os documentos, a fim de interpretar os vestígios da historicidade dos 

sujeitos comuns e, assim, atribuir um novo estatuto e um novo sentido ao acontecimento no filme. 

 

Representação na infinitude 

 

Na rede de representações de Claro, a mídia age formulando discursos que engendram a constituição 

das subjetividades infames, como elementos que fixam e ao mesmo tempo produzem movências na 

sociedade. Destacamos, então, o aparecimento da figura do jornal impresso entre outras imagens, como que 

reafirmando a existência e os embates dos homens infames com o poder. O Diário dos Trabalhadores traz 

as manchetes “Operários vão à praça em Milão. É anticonstitucional a lei real, declara também o líder do 

colégio eleitoral.”; “Em audiência semi-deserta, discute-se a Lei Rossi.”; e “Começa amanhã, em Nápoles, o 

Encontro Operário...”. 

A mídia dá visibilidade aos enunciados e proporciona circularidade aos discursos, ao mesmo tempo 

em que produz distanciamento entre os sujeitos e a realidade, colocando-a como um plano e produzindo 

sentidos investidos de deslocamento e imaginação. A formulação dos discursos está na relação da mídia com 

a história, em que o status da mídia atribui de imediato valor de verdade unívoca e incontestável às suas 

notícias e posicionamentos aos sujeitos. 

Portanto, nas falas em que os homens infames deixaram seus vestígios, há manifestação e clamor, 

valendo-se de toda a força das palavras. Ao que o poder responde com suas palavras, que veiculam a potência 

de suas decisões e seu rigor no castigo que impõe. O sujeito é sempre clivado pelo outro, pelo que lhe 

constitui, por meio de técnicas disciplinares, em que a objetivação do sujeito acontece naquilo que são suas 

práticas. De modo que o poder e os saberes produzem o lugar dos sujeitos contemporâneos. 

Foucault (2006b) assevera que o cotidiano deixa de pertencer ao silêncio, ao rumor que circula ou à 

confissão. Todas essas coisas que constituem o ordinário, o detalhe sem importância, a vida sem glória, a vida 

comum podem e devem ser ditas, ou melhor, registradas. Elas se transformam em coisas passíveis de 

descrição e de transcrição ao mesmo tempo em que estão atravessadas por mecanismos de poder político. 

Durante muito tempo, somente os gestos dos grandes mereciam ser registrados na história e se, às vezes, 

acontecia de os mais humildes participarem de alguma forma da glória, devia-se a algum feito extraordinário – 

um feito que no cotidiano se destacasse, como se escondesse um segredo a ser desvendado ou que se 

mostrasse importante de algum modo. A notoriedade advém somente do acontecimento do choque com o 

poder. 
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Cinema: um fazer de artista 

 

Esta é a relação que a arte estabelece entre a verdade e o poder: enquanto o fabuloso não pode 

funcionar mais que como uma indecisão entre o verdadeiro e o falso, a literatura se instaura no campo da não 

verdade e se oferece explicitamente como ficção, mas comprometida em produzir efeitos de verdade 

(FOUCAULT, 2006a). 

A arte, ao mesmo tempo em que se separa da semelhança na representação plástica, também a exclui 

na referência linguística, fazendo ver através da semelhança e falando através da diferença. De modo que os 

dois sistemas não podem se fundir ou se alternar aleatoriamente (FOUCAULT, 2006a). Constatamos que essa 

particularidade do verbal e do visual permanece no cinema, esse construído sobre trabalho mútuo de imagens 

e palavras, numa relação de complementaridade. Sua particularidade está no jogo instável em que um ou 

outro se destaca no conjunto, preponderando na produção de efeitos e marcando o ritmo da narrativa. Com 

referência à pintura, Foucault (2006a, p. 256) afirma que “o essencial é que o signo verbal e a representação 

visual não são jamais dados de imediato. Um plano sempre os hierarquiza”. 

Destarte, questionamos sobre a leitura da imagem e das imagens em movimento, sobre seu caráter de 

verdade inegável como se fosse o próprio fato. Nesse sentido, Foucault (2006a, p. 256) continua 

problematizando a similitude e a representação: 

 

Que uma figura se assemelhe a uma coisa (ou a qualquer outra figura), que haja entre elas 
uma relação de analogia, e isto basta para que se introduza no jogo da pintura um enunciado 
evidente, banal, mil vezes repetido e, no entanto, quase sempre silencioso (é como um 
murmúrio infinito, obsedante, que envolve o silêncio das figuras, bloqueia-o, dele se apossa, 
fá-lo sair de si mesmo, e, finalmente, transporta-o ao domínio das coisas que podem ser 
nomeadas).  
 
 

Essa representação pode estar colocada como remissão ao visível que a envolve ou se ela cria um 

invisível que se lhe assemelha. Há uma ausência de lugar-comum que possa mantê-las: “Em um quadro, as 

palavras têm a mesma substância que as imagens. Vêem-se diferentemente as imagens e as palavras em um 

quadro” (MAGRITTE apud FOUCAULT, 2006a, p. 258-259). 

Filmar, portanto, não é afirmar. É, antes, assentar sobre as teias da representação na superfície 

discursiva do cinema, que evidencia saberes e práticas contemporâneas, ao mesmo tempo em que dá 

visibilidade à complexidade das relações humanas. Do controle da palavra dos “homens infames” surge um 

determinado saber sobre a vida cotidiana que se reflete em nossos gestos e em nossa maneira de ser e de agir.  

Ao representar o saber contemporâneo, sujeitos contemporâneos são evidenciados em sua existência 

própria, instaurando um posicionamento no eixo temporal. O artista moderno encontra-se na tarefa de 

pensar uma nova relação com o tempo – e, logo, com a tradição e a história – e consigo mesmo. O modelo 



 

111 

 

de temporalidade é o das obras de arte autênticas que, ao surgirem, determinam uma ruptura que inaugura a 

sua própria tradição e uma relação infinita no eterno representar do mesmo. 
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