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APRESENTAÇÃO
A revista Diálogos Pertinentes é vinculada ao curso de Letras e ao
Programa de Pós-Graduação em Linguística da Universidade de Franca
(UNIFRAN). Seu objetivo é publicar e divulgar artigos científicos nas
áreas de Letras, Linguística, Literatura e Educação. Neste primeiro número
temático intitulado Tecnologias em (dis)curso: sujeitos, corpos e afetos,
a revista traz dez artigos que contemplam transformações nas formas de
existência produzidas pela convergência entre mídia e tecnologia, nos
modos de constituição dos sujeitos, seus processos de subjetivação por
aplicativos, dispositivos, sistemas móveis e redes de informações digitais
conectadas.
Em sua maioria, os trabalhos investigam formas históricas de
subjetivação por meio da tecnologia, considerando, especialmente, os
aplicativos e dispositivos digitais. Enquanto dispositivos tecnológicos,
os sistemas lógicos digitais contribuem para a produção de sentidos de
controle da vida (e da morte), ou seja, articulam-se ao funcionamento
da tecnologia como forma de significar corpos e afetos, situados no
âmago de processos de subjetivação. Tendo isso em vista, os artigos que
compõem este número temático investigam as implicações, em termos de
produção das formas históricas de existência, de estabelecer-se enquanto
sujeito a partir da mediação com a memória metálica (ORLANDI, 2007),
aquela que não esquece.
Só há like naquilo que falta (ou “só há causa daquilo que falha”)
é o artigo que abre este número temático. Os autores Gustavo Haiden
Lacerda e Luciana Cristina Ferreira Dias Di Raimo discorrem sobre o
funcionamento discursivo dos likes, destacando a maneira com que a
falta e a alteridade significam os sujeitos e são significados por eles nas
condições de produção do discurso em rede. As análises mostram que
o like é um modo determinado de o sujeito se (de)marcar, constituindo
sua subjetividade. O título reformula a conhecida frase de Pêcheux com
vistas a sustentar que o like não é apenas efeito, mas causa dos efeitos de
sentidos; ele constitui o “horizonte de expectativa do jogo on-line”, em
efeitos imaginários que dizem da vontade de completude.
Em “Testei positivo”: a indistinção de sentidos na pandemia,
Mariana Garcia de Castro Alves e Daniel Augusto Feldmann realizam uma
análise discursiva do verbo testar empregado com relação ao exame para
detecção do vírus Sars-Cov-2. Eles argumentam que o acontecimento
da pandemia abala toda a tecnologia de linguagem, desde a língua

até meio de circulação dos sentidos, ou seja, o digital. Partindo do
enunciado “Testei positivo para o Covid-19”, os autores refletem sobre
suas condições de existência, abordam a necropolítica como modo
predominante de organização das práticas do atual governo e mostram
as transformações da/na língua, pela ordem do digital, cujos sentidos
mobilizam posicionamentos enunciativos que indicam determinadas
posições ideológicas da forma-sujeito hodierna.
Pandemia e discurso jornalístico pelo digital: entre isolamento
social/físico e distanciamento social/físico é o terceiro artigo que
compõem a edição da revista. Nele, Giulia Maria Losnak, Guilherme
Ferragut, Antônio Inácio dos Santos de Paula, Vinicius Brito e Cristiane
Dias problematizam o acontecimento da pandemia em análises de
formulações do discurso jornalístico que jogam com os sintagmas
“isolamento” versus “distanciamento social/físico”. Para tanto, trabalham
com um corpus composto por recortes de matérias publicadas no site
do jornal Folha de São Paulo, entre 1990 e 2020. Objetiva-se situar o
sujeito e os desdobramentos históricos que (re)significam as relações
sociais pelo digital em meio ao acontecimento discursivo da pandemia,
na materialidade do discurso jornalístico.
Em Representações no Instagram de duas mulheres indígenas
brasileiras, Eliane Righi de Andrade e Larissa Candido Silva analisam
postagens de Ysani Kalapalo e Sônia Guajajara com vistas a
problematizar como se configura a busca por visibilidade e espaço de
poder por parte dessas mulheres. Com ancoragem teórica em Pêcheux,
Foucault, Hall, Manovich e Coracini, as autoras investigaram a produção
de subjetividades a partir de eixos demarcados como “Polarização
Política”, “Corpo-Território” e “Protagonismo das mulheres”, mostrando
as diferentes formações discursivas nas quais os sujeitos se inscrevem,
os efeitos derivados do remix possibilitado pelo funcionamento do
Instagram, a visibilização das mulheres indígenas e suas consequências
em termos de legitimidade de reinvindicações que o digital possibilita.
O quinto artigo deste número temático é de autoria de Luciana
Iost Vinhas e se intitula O corpo que é som: tatuagens de ondas sonoras
pelo olhar da análise de discurso. Retomando as reflexões teóricas
sobre o corpo na relação com processos de constituição dos sentidos e
dos sujeitos, a autora convoca o conceito psicanalítico de pulsão para
provocar uma discussão sobre o funcionamento discursivo das tatuagens
de ondas sonoras, cujo desenho reproduz um som e, com o auxílio de
um aplicativo de celular, é possível ouvir o que está tatuado. A proposta

da autora é estabelecer uma discussão que relacione o corpo tatuado ao
som materializado, perguntando sobre como a forma como o discurso se
materializa atinge a subjetivação.
Em Live – presença, ausência e corpo em isolamento, Juliana Silveira,
Solange L. Gallo e Vitor Pequeno discorrem sobre o acontecimento das
lives para pensar a historicidade das práticas públicas que parecem
se esvaziar face à sua “representação” digital. Segundo os autores,
testemunhamos a produção de práticas de individuação das experiências
coletivas que funcionam pela ilusão da transposição de discursos entre
espaços enunciativos distintos. Há um esquecimento da espessura
técnica dos gestos linguageiros, o qual atua no espaço do cotidiano,
do ordinário e do coletivo, submetendo-os à normalização dos espaços
enunciativos informatizados. Entretanto, em cada espaço enunciativo há
novas formas de resistência; no âmbito da tecnologia digital, aquilo que
é marginal pode tomar força frente à ordem hegemônica e engendrar
novas subjetividades.
Generificação do corpo trans num vídeo de Mandy Candy no
Youtube é o sétimo artigo deste número temático. Nele, os autores Izaías
Serafim de Lima Neto e Francisco Vieira da Silva descrevem os modos
através dos quais a youtuber produz uma experiência de si a partir da
generificação do corpo trans. Ancoradas nos pressupostos dos estudos
discursivos foucaultianos, as análises dão a ver um sujeito relutante em
normalizar-se, que dispõe de seu próprio corpo no Youtube para colocar
à baila sujeitos marginais, interrogando uma vontade de verdade do
sexo. Ao discutir os regimes de visibilidade para o corpo trans, o artigo
problematiza a abjeção, a fetichização, a violência e a intolerância
contra o corpo trans, o que pode vir a possibilitar que esses corpos
ocupem outros lugares na sociedade.
Em Interfaces entre corpos e tecnologias na sexualidade online,
Débora Krischke-Leitão e Raíra Bohrer dos Santos discorrem sobre as
formas de corporificação presentes em plataformas digitais, em especial
nos mundos digitais virtuais 3D. Sustentadas em procedimentos próprios
às pesquisas etnográficas, as autoras argumentam que os ambientes digitais
não são descorporificados; os corpos são construídos e transformados
nas plataformas digitais. Ao lançar um olhar para as interações afetivas e
sexuais que têm lugar nesses ambientes, particularmente no Second Life,
Mundo Digital Virtual 3D criado em 2003 pela empresa norte-americana
Linden Lab, Débora e Raíra apresentam os modos como aí se dão as

interações sexuais entre avatares, em práticas que passam pelo BDSM
(Bondage, Disciplina, Dominação, Submissão e Sadomasoquismo).
Post de uma morte anunciada: modos de constituição do sujeito
no digital é o nono artigo desta coletânea, de autoria de Aline Fernandes
de Azevedo Bocchi e Guilherme Beraldo Cesário. Com ancoragem
na análise de discurso, o estudo problematiza modos de constituição
do sujeito em um anúncio de suicídio nas redes sociais, perguntando
sobre o funcionamento de uma prática contemporânea de morte e luto
possibilitadas pelo advento do digital. Os autores argumentam que o
episódio do suicídio anunciado dá a ver uma publicização da morte
na rede com efeitos importantes que têm relação com os dispositivos
tecnológicos e com a onipotência da imagem na produção da morte
fetiche. Interpretado como um modo de habitar a cidade, o anúncio
do suicídio permite problematizar as urgências subjetivas, em que
publicizar a morte parece ser a forma encontrada pelo sujeito para ter
sua existência socialmente reconhecida.
Por fim, o último artigo deste número temático intitula-se Oralismo
e implante coclear: memória e (re)atualização, de autoria de Clerisvaldo
Pinheiro Lima e Maraisa Lopes. Nele, os autores trabalham um arquivo
constituído por programas das atrações matinais da Rede Globo, a saber:
Mais Você; Bem-Estar e Encontro com Fátima Bernardes, produzidos
entre 2009 e 2016 e disponíveis em plataformas digitais, com vistas a
investigar os discursos sobre a surdez, problematizando dizeres que
se repetem e se atualizam, com destaque para o discurso oralista e o
implante coclear, um dispositivo eletrônico desenvolvido para propiciar
limiares auditivos aos surdos de grau profundo.
Os dez artigos contemplados neste número temático, além de
contribuírem para a difusão de conhecimento sobre a tecnologia na
relação com a constituição dos sujeitos e de seus corpos, trazem análises
e teorias variadas, frutos de pesquisas conduzidas com seriedade e rigor
em Universidades e Centros de pesquisa do Brasil e exterior. Assim,
esperamos que os artigos aqui publicados possam contribuir com os
estudos científicos e proporcionem, aos leitores, novas perspectivas de
estudo, de análise, de olhar a tecnologia, os aplicativos e os dispositivos
móveis nas práticas sociais.
Aline Fernandes de Azevedo Bocchi (UNIFRAN)
Cristiane Dias (LABEURB / NUDECRI - UNICAMP)
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RESUMO:

Com base na Análise de Discurso de tradição francesa, este artigo
reflete acerca dos processos de subjetivação na atualidade, dando
enfoque ao papel que os likes, em meio às redes sociais virtuais, podem
vir a exercer nessa conjuntura. Como corpus de análise, trazemos um
grupo de postagens que apresentam uma regularidade de formulação:
são posts que discursivizam sobre as curtidas, tomando-as como tema
para suas publicações. Nosso gesto analítico permitiu-nos observar
algumas maneiras com que a falta e a alteridade (não) estão significando
nesses textos, oferecendo-nos condições para a apreensão de como os
likes significam os sujeitos e são significados por eles nas condições de
produção do discurso em rede. De fato, apontamos que o efeito de sentido
predominante que as curtidas produzem sobre os sujeitos nas redes é da
ordem do imaginário, especificamente um efeito imaginário que supriria
a falta que nos marca como sujeitos de linguagem e à linguagem.
Palavras-chave: Subjetivação. Curtidas. Falta. Alteridade.
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ABSTRACT:

Grounded on French Discourse Analysis, this paper thinks over
subjectivation process in contemporaneity, focusing on what likes,
on online social media, might bring about to this conjuncture. As an
analysis corpus, we present a group of posts that manifest a regularity:
they “discursivize” about likes, taking them as the publications’ topic.
In our analytical gesture, we could observe how lacking and otherness
are (not) signifying in these texts, providing the necessary conditions to
apprehend in which ways likes signify over subjects and how the former
is signified by the latter in the conditions of production of discourse online. In fact, we point out that the predominant effect of meaning likes
produce over online connected subjects is an imaginary one, specifically
an effect that would make up for the lacking that brands us as subjects
in/to language.
Keywords: Subjectivation. Likes. Lack. Otherness.
CONTEXTUALIZANDO

No cenário das ciências humanas, muitas são as pesquisas que se
têm dedicado ao estudo das implicações (sociais, históricas, culturais,
emocionais etc.) que as novas tecnologias da comunicação podem
exercer na vida em sociedade e também na vida subjetiva. Exemplos
disso são os trabalhos de Mattelart e Mattelart (2012), investigando a
relação entre sociedade, comunicação e tecnologias; os estudos de Levy
(1999), que se voltam para o papel da internet na vida prática e teórica
dos sujeitos humanos; Recuero (2014), que se destaca, principalmente,
pelo trabalho em torno dos processos de comunicação estabelecidos nas
redes sociais virtuais; além de Castells (1999), sociólogo espanhol, e suas
reflexões sobre tecnologias e democracia. E a lista poderia se estender1.
O que estamos propondo com este artigo é pensar as implicações
das tecnologias digitais agora do lado dos estudos do discurso,
especificamente posicionando-nos em direção a uma análise de
discurso (AD) sustentada na obra de Michel Pêcheux. Dentro desse
domínio teórico, este recorte de análise tem o intuito de refletir acerca
do funcionamento das redes sociais, precisamente os modos com que
(im)possibilitam que os sentidos faltem/falhem, o que pode representar
1 Cf. Mattelart, A. e Mattelart, M. (2012), “História das teorias da comunicação”; Levy, P. (1999), “Cibercultura”;
Recuero (2014), “Curtir, compartilhar, comentar: trabalho de face, conversação e redes sociais no Facebook”;
Castells, M. (1999), “A sociedade em rede”.
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um entrave na movimentação dos sentidos e dos sujeitos na grande
Rede. O corpus constitui-se, assim, de postagens de duas redes sociais
(Facebook e Instagram) que tematizam os likes. Nosso objetivo central
resume-se na seguinte questão: qual é a relação de sentido que o sujeito
estabelece com as curtidas nas redes sociais? Ou ainda: o que essas
curtidas acarretam para a constituição subjetiva dos sujeitos nas redes?
Para tanto, nosso gesto analítico retoma alguns pressupostos
basilares em AD, tais como língua e sujeito, bem como a incompletude
que lhes é inerente. Pensando especificamente o discurso constituído
digitalmente, isto é, sustentado em condições de existência determinadas
pela discursividade digital (DIAS, 2004; 2018), buscamos também
explorar, nas análises, o que o funcionamento digital pode acarretar
sobre o discurso, consequentemente afetando língua e sujeito.
Expandimos, de antemão, a visão de Oliveira (2015) – que analisa
o caso específico do Youtube – para as redes sociais de um modo geral,
consideradas aqui como “um espaço constituído por um complexo
de gestos de interpretação no encontro de diferentes posições-sujeito”
(OLIVEIRA, 2015, p. 27, grifos do autor), bem como em sintonia com as
indicações de Pequeno (2014), para quem “as redes de relacionamento
não são o lugar de uma (nova) discursividade específica, mas a nova
base material-técnica para todo um ecossistema de discursividades”
(PEQUENO, 2014, p. 35). Para o autor, a Rede é como a rede de pesca:
serve para “capturar” aquilo que navega entre os fios de sua tessitura.
Como parte de nossa contribuição, notamos que os likes têm um papel
importante na constituição subjetiva nessas condições de produção,
impelindo-nos a analisar um modo determinado de o sujeito se (de)
marcar.
TEORIZANDO

Para o presente gesto de análise, operamos um recorte e, assim, um
destaque para um conceito central em AD, que nos permitirá observar
os efeitos de sentido dos likes na constituição subjetiva em rede. Tal
conceito, a saber, de sujeito, será remetido à sua determinação pela
língua e à sua marca fundante por uma falta, que são também conceitos
centrais em uma análise discursiva na filiação pecheuxtiana, em que
o discurso se processa enquanto efeito de sentido entre interlocutores
(PÊCHEUX, 1995), no movimento da língua que se inscreve na história
para poder significar.
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Sob as lentes da AD, a língua não é considerada um sistema de
regras em harmonia e homogeneidade. Na verdade, uma definição
discursiva de língua toma-a como um “conjunto de estruturas fonológicas,
morfológicas e sintáticas (...) dotado de uma autonomia relativa”
(PÊCHEUX, 1995 [1975], p. 91, grifos do autor). “Autonomia relativa”
porque uma mesma língua, explica Pêcheux (1995), dá bases para a (re)
produção de distintos processos discursivos, ou seja, a diferentes efeitos
de sentido, na história. No desenvolvimento de seu pensamento teórico,
o autor vai afirmar posteriormente que a língua funciona necessariamente
pelo viés da incompletude e da heterogeneidade, pois ela “escapa daí
[da estrutura fechada e matematizável], na medida em que o deslize, a
falha e a ambiguidade são constitutivos da língua, e é aí que a questão do
sentido surge no interior da sintaxe” (PÊCHEUX, 1997 [1982], p. 58). A
isso, ele denominará “o real da língua”, o impossível (de não ser assim).
Sendo a língua a base comum de processos discursivos
diferentes, e assumindo juntamente a afirmação de que “não há discurso
sem sujeito. E não há sujeito sem ideologia” (ORLANDI, 1999, p. 47),
colocamos em contato língua e sujeito. A língua “permite, ao mesmo
tempo, a comunicação e a não-comunicação, isto é, autoriza a divisão
sob a aparência da unidade, em razão do fato de não se estar tratando,
em primeira instância, da comunicação de um sentido” (PÊCHEUX,
1995, p. 93), porque os sentidos só se realizam como efeito entre
sujeitos em interlocução. E é somente assujeitando-se à ordem da língua,
inscrevendo-se no dizível, que os sujeitos podem dizer algo. O discurso
conecta materialmente, portanto, língua e sujeito. Dito de outro modo,
o discurso materializa a relação do sujeito com a língua, em função de
uma determinada posição assumida ou negada.
Como consequência, é imprescindível que o sujeito, interpelado
pela ideologia, submeta-se à língua para produzir efeitos de sentido. A
inscrição do sujeito na língua, porém, não tem a ver com uma vontade
ou intencionalidade individual. De fato, trata-se de uma “ordem da
língua”: ordem porque é um comando da língua; ordem porque faz parte
da estrutura que lhe é própria. Orlandi (1999) especifica isso quando
postula que
[...] a interpelação do indivíduo em sujeito pela ideologia
traz necessariamente o apagamento da inscrição da língua
na história para que ela signifique produzindo o efeito
de evidência do sentido (o sentido-lá) e a impressão do
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sujeito ser a origem do que diz. Efeitos que trabalham,
ambos, a ilusão da transparência da linguagem. No entanto
nem a linguagem, nem os sentidos nem os sujeitos são
transparentes: eles têm sua materialidade e se constituem
em processos em que a língua, a história e a ideologia
concorrem conjuntamente. (ORLANDI, 1999, p. 48).

Tais constatações devem ser remetidas também à filiação da AD
aos fundamentos da psicanálise freudo-lacaniana, principalmente com
a noção de um sujeito forjado no/pelo inconsciente. Em contato mais
aprofundado com a psicanálise, principalmente a partir dos trabalhos
de Milner (2012 [1978]) sobre a relação língua/inconsciente, Pêcheux
(1990 [1983]) assume a pertinência da noção de lalangue2, que extrapola
qualquer redução a um conjunto de regras, para fazer ver o ponto em que
cessa a representação lógica: o não-sentido que escapa, no equívoco, e
aponta para o real que se materializa na língua. Como a língua não dá
conta do real, ele transborda pelas brechas, pelo furo, por aquilo que
falta.
Desta feita, os sentidos não se fecham, mas apenas produzemse enquanto “efeito”. E são esses efeitos de sentido que criam, pelo
esquecimento nº 2, a ilusão de um sentido uno e inequívoco3. Impedidos
de “fecharem-se”, os sentidos (e os sujeitos) permanecem afetados por
uma incompletude que os constitui. Mais uma vez, é na língua que o
sujeito se subjetiva, ou melhor, é na relação com o significante (em
materialidades múltiplas) que o sujeito se constitui. Se a língua na qual
o sujeito se constitui é faltante, esse sujeito também carrega como marca
fundamental o fato estrutural de ser fal(t)ante.
A incompletude na língua, reverberando a incompletude do próprio
sujeito, assinala o papel do inconsciente sobre ambos (língua e sujeito).
Articulando essas duas instâncias, Leandro-Ferreira (2005) explica que o
sujeito, ser-em-falta, faz “furo” na língua, marcando-a também pela falta.
Duplamente descentrado, “sujeito clivado, assujeitado, submetido tanto
ao seu próprio inconsciente, quanto às circunstâncias sócio-históricas
que o moldam” (LEANDRO-FERREIRA, 2005, p. 71), tal concepção de
2 Segundo Milner (2012), lalangue é o ponto em que o não-representável se instala na língua (seu real), em que
os sentidos se cruzam sem, contudo, fecharem-se. Nas palavras do pesquisador, lalangue é, “em toda língua, o
registro que a consagra ao equívoco” (MILNER, 2012, p. 21).
3 No discurso, afirma Pêcheux (1995, p. 173), são produzidos dois “esquecimentos” na relação que o sujeito
estabelece com seu discurso. O esquecimento número 1, propõe Pêcheux, tem a ver com o “sistema inconsciente”,
pelo qual o sujeito se entende como senhor de si, origem dos sentidos. O esquecimento número 2, vinculado ao
pré-consciente, é da ordem da enunciação, pelo qual o sujeito crê poder escolher livremente o que diz, gerando
um sentido unívoco.
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sujeito como não-todo inverte a lógica de uma subjetividade positivista,
de um ser agente dotado de consciência de seus atos, pensamentos
e palavras (todos sua culpa!). Com efeito, é a falta que “vai acabar
tornando-se o lugar do possível para o sujeito desejante e para o sujeito
interpelado ideologicamente da Análise de Discurso” (ibid., p. 71).
Mas, poderíamos perguntar, falta em relação a que? Coracini
(2003) vem em nosso auxílio, explicando que estamos em permanente
falta precisamente porque desejamos aquilo que (nos) falta, como se
isso fosse, supostamente, completar-nos, de modo que a falta retorna
constantemente sobre nós. Esse desejo, da ordem do inconsciente,
representa “a ânsia de preenchimento da falta que constitui uns e outros”
e que “move os sujeitos em direção ao outro que já constitui o seu
inconsciente” (CORACINI, 2003, p. 217).
Dessa forma, só podemos pensar em identidade (eu; um)
como tributária à alteridade (isso; outro). Essa visão tem como base os
postulados de Lacan (1996), ao explicar a formação do “eu” a partir do
contato com o outro, inicialmente articulado pelo “estádio do espelho”.
Segundo o psicanalista francês, o outro está sempre-já presente na
constituição da identidade do “eu” do sujeito, designando a ele uma
forma, uma posição, um corpo que o enforme. Existe “eu” na medida
em que existe um “outro”. Nas palavras de Coracini (2003, p. 203), todo
sujeito é
fruto de múltiplas identificações – imaginárias e/ou
simbólicas – com traços do outro que, como fios que se
tecem e se entrecruzam para formar outros fios, vão se
entrelaçando e construindo a rede complexa e híbrida do
inconsciente e, portanto, da subjetividade. (CORACINI,
2003, p. 203).

Sendo nosso objeto de análise produções discursivas de redes
sociais virtuais e atentando-nos para a importância concedida em AD às
condições de produção do discurso, propomos aqui um deslocamento
pertinente às condições do discurso tal como ele se constitui pelo digital,
no que concerne particularmente aos efeitos do digital sobre a língua e
o sujeito. De acordo com Dias (2018), o digital estipula novas formas
de assujeitamento à língua, isto é, uma mudança na maneira com que
o sujeito deve subjetivar-se na e pela língua para poder significar. E essa
relação se sustenta por um imaginário de completude característico da
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discursividade digital, funcionando pela ilusão do “sem limites”, de uma
máquina que não falha, e pelo excesso do dizer, o que confere ao sujeito
a impressão de que ele também não falha/falta. Nosso gesto analítico
visa problematizar esse funcionamento, salientando precisamente os
pontos em que a incompletude – parte constitutiva da linguagem – se
mostra e mostra também aquilo falta ao sujeito.
Como último ponto antes das análises, buscamos diferenciar,
brevemente, recuperando a discussão de Orlandi (2005), a falta da
falha. A falta está do lado do sem-sentido, daquilo que foi tirado do
sentido, impedido de significar. Já a falha está para o (ainda) não-sentido,
para os sentidos possíveis, latentes, que ainda estão por vir (como uma
propriedade do campo simbólico, um espaço de abertura para sentidos
possíveis). Uma pressupõe a outra, pois para que a falha aconteça é
preciso que algo falte, bem como para que a falta exista é necessário que
a estrutura se predisponha à falha, acolha a falha como parte integrante de
seu funcionamento. Assim, ainda conforme Orlandi (1999, p. 52), tanto
os sujeitos quanto os sentidos permanecem incompletos, funcionando
“sob o modo do entremeio, da relação, da falta, do movimento. Essa
incompletude atesta a abertura do simbólico, pois a falta é também o
lugar do possível”.
Ambas, falta e falha, apontam também para a referência
psicanalítica nos estudos do discurso, postulando que a contradição
do sujeito é lidar com a falta tentando constantemente suturá-la, mas
retornando sempre ao ponto em que a língua falha, os sentidos fogem e
o equívoco se materializa. É porque a língua é capaz de falha, porque na
história ela produz equívoco, é por isso que o sujeito tem espaço para
vacilar, oscilar, desejar. Se nada na língua falhasse, se ela funcionasse
plenamente, o sentido seria unívoco e o sujeito dono de seu dizer. Mas
como ficaria a ambuiguidade, o (não tão) mal entendido, o chiste, as
disputas pelo sentido? Eles atestam que os sentidos se dispersam e que
nós não temos controle sobre eles e sobre a língua. Na língua há também
a falta, a incompletude, o (ainda) não-dito. Somente assim, por uma
língua que falha e que falta, é que o sujeito pode habitar a linguagem,
mesmo que sempre provisoriamente. Seu desejo, resultante de uma falta
fundante que cinde o sujeito, se marca na língua e a marca como objeto
de desejo. E, assim, “sujeito à falha, ao jogo, ao acaso, e também à
regra, ao saber, à necessidade (...) o homem (se) significa. Se o sentido e
o sujeito poderiam ser os mesmos, no entanto escorregam, derivam para
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outros sentidos, para outras posições” (ORLANDI, 1999, p. 53, grifo da
autora).
Resta entender como situam-se a falha e a falta em um processo
discursivo circunscrito ao digital, sob a forma específica das curtidas.
Buscamos refletir sobre isso com as análises que sucedem.
ANALISANDO

Inspirados em Coracini (2003), entendemos que, “embora partido,
cindido, o sujeito vivencia sua própria identidade como se ela estivesse
reunida e ‘resolvida’ ou unificada, resultado da fantasia de si mesmo
como uma ‘pessoa’ unificada, formada na fase do espelho” (CORACINI,
2003, p. 203). Esse aspecto contraditório do sujeito, ao mesmo tempo uno
e disperso, leva-nos a notar que os processos de subjetivação em meio
às tecnologias digitais se dão a partir de diferentes identificações com
traços do outro em meio ao movimento de diferentes discursividades, da
velocidade das informações que circulam e são rapidamente atualizadas.
Sendo assim, parafraseando Coracini (2003), os textos postados (à espera
de visualizações, curtidas, comentários) são como fios que se tecem
e se entrecruzam para formar outros fios, que vão entrelaçando-se e
construindo a rede complexa e híbrida da subjetividade dos sujeitos.
Engendra-se uma configuração de subjetividade “exteriorizada”,
colocada à mostra e à prova, para ser validada. Externalização em
detrimento da interiorização: sentidos para os outros. No espaço
enunciativo das redes sociais, o “outro” é qualificado como “amigo”,
“seguidor”, “contato”, e essas relações são mediadas pela Rede, como
aparato técnico e ideológico. Nessa visada, os likes exprimem um
desejo que é virtualizado, tornado “acessável”. Arriscaríamos dizer que
se opera com uma espécie de recusa ao inconsciente, em um sentido
bem definido: recusa ao esquecimento. Recusa também da espera, do
tempo de produção dos sentidos, na exacerbação do fazer, do reagir, do
interagir, do hiper-agir, hipertrofiando o desejo, o qual não tem tempo de
sedimentar, de criar raízes, de estabelecer relações.
Os sentidos são fugazes, assim como as subjetividades são
“lúdicas” (“jogáveis”) e, nesse sentido, “infantilizadas”, “narcísicas”.
Porém, prolongando a metáfora de Pequeno sobre a rede de pesca,
apresentada no início deste artigo, podemos dizer que há sempre furos
na rede, pontos em que algo falta, pressupostos em seu próprio tear.
Eis sua constituição: linhas, nós e furos. Furos “na-linha” (on-line); furos
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em nós. E, assim, fal(t)ando, nós somos. Novamente, se não houvesse
a falta na constituição mesma da língua e do sujeito, enquanto sujeito
de linguagem, “não haveria espaço para o sentido transbordar, deslizar,
desviar, ficar à deriva” (LEANDRO-FERREIRA, 2005, p. 71).
Há determinações também nas possibilidades dos efeitos-reação,
retornando sobre a questão do sujeito, que se constitui, nesse caso, no
digital, como sujeito de e sujeito ao digital. Como efeito de linguagem, na
cadeia significante, o sujeito, reafirma Leandro-Ferreira (2005), encontra
sua morada no discurso (organizando-se nele e por ele), necessitando
assujeitar-se ao digital para ser alçado à condição de sujeito naquelas
condições. Ele precisa estar nos sentidos e, concomitantemente, repetir
um desejo, marcado por uma falta que o move.
A determinação da evidência do like está atrelada ao clique, o qual
aciona automaticamente um comando pré-programado. Diferentemente
de teclar, lembra-nos Dias (2018), clicar estipula trajetos sempre-já
lá, em relação de suficiência (“basta clicar”). Novamente, caímos na
repetição do mesmo sentido, em um circuito semanticamente estável,
parte do desejo de normalidade do sujeito, em sua ilusão (necessária)
de completude. Esse efeito de completude almejado é enfatizado pela
disjunção entre as reações, polarizando e cerceando os afetos. Nunca
não mútuas: ou você dá “amei” ou você dá “gostei” ou você dá “haha”...;
pode-se “muito”, mas, principalmente, não tudo e não ao mesmo tempo.
Todavia, eis o ponto em que os sentidos escapam: eles são concomitantes,
contraditórios, não-excludentes. O real nos sentidos assume a forma
da contradição, o que significa que somente a nível imaginário, pela
mediação simbólica, é que podemos delimitar fronteiras precisas e
distintas entre “gostei”, “amei”, “ficar triste”. Isso pode ser exemplificado
pelas listagens de reações no Facebook, que organizam os sujeitos em
função de seus cliques, agrupando-os por seus “sentimentos” em relação
à postagem (como na captura de tela abaixo).
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Figura 1: Captura de tela 1 – Listagem de reações “haha” no Facebook

Fonte: Facebook, 2020.

Essa disposição por tipos de curtida, em forma de lista, nos faz
lembrar Pêcheux (1990, p. 30), ao comentar acerca das “técnicas de
gestão dos sujeitos”, como forma de “marcá-los, identificá-los, classificálos, compará-los, colocá-los em ordem, em colunas, em tabelas, reunilos e separá-los segundo critérios definidos”. As reações, como parte
dessas “técnicas de gestão”, atuam na produção de sentidos lógicos e
estabilizados, na tentativa de suturar as falhas da significação, conferindolhes (ao sentido e ao sujeito) os efeitos de unidade e de completude.
Na circulação digital, os sentidos correm o permanente risco de
parecerem plenos, estáveis, a-históricos. Sem memória. Ignora-se a
possibilidade de “gostar” ser realizada diferentemente em cada sujeito,
aqui tomado não como indivíduo intencional, mas sujeito interpelado,
cindido, contraditório. No Facebook, de um lado, exploram-se mais
possibilidades de sentido, oferecendo formas diferentes de reação; de
outro, as afetividades e emoções são equalizadas, tornadas equivalentes
para tudo e para todos. Os likes, nesse contexto, surgem como modo
(imaginário) de negar a falta que constitui ambos, sujeito e sentido.
Entretanto, mesmo tentando tamponá-la, acabe-se na verdade
afirmando-a: segundo Lacan (2003), a falta é o ponto irremediável do
desejo do sujeito. A falta e o desejo são co-extensivos, já que só há
desejo na medida em que algo falta; nosso desejo é desejo de falta. O
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digital, considerado a nível do Outro, é tomado como inteiro, pois o
sujeito esquece que o Outro também deseja e que, portanto, falta.
Eu lhes propus definir, em relação ao que eu amo no
outro, que ele está submisso a essa condição hidráulica
de equivalência da libido, a saber, que quando isso sobe
de um lado, sobe também do outro, o que eu desejo, o
que é diferente do que eu experimento, é o que, sob a
forma de puro reflexo do que resta de mim investido em
todo estado de causa, é justamente o que falta no corpo do
outro, enquanto ele é constituído por essa impregnação do
úmido do amor. No ponto de vista do desejo, no nível do
desejo, todo esse corpo do outro, pelo menos tão pouco
quanto eu o ame, só vale justamente pelo que lhe falta.
(LACAN, 2003, p. 154-155, grifos nossos).

Não há espaço (nem tempo) para a subjetivação da falta, de aceitarse como “falta-a-ser” e de entender a falta do outro. Esse processo não
é exclusividade das redes sociais e do aparato digital, mas é exacerbado
pelo discurso da onipotência/onipresença do sujeito nas redes. Nem por
isso os likes e afins deixam de produzir discurso, uma vez que produzem
efeitos (imaginários) de sentido “eficientes” na circulação em rede. É o que
notamos na figura abaixo, de postagens que “solicitam” do interlocutor
virtual um “amei”.
Figura 2: Capturas de tela 2 e 3 – Posts que pedem um “amei”

Fonte: Facebook, 2020.
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O “amei” (emoji-coração) é revestido, nesses casos, de um significado
emocional prático: clicar em “amei” metaforiza o ato de dar um abraço, de
gostar da pessoa. Transformam-se curtidas em afeto. No jogo das reações
do Facebook, o “amei” tem o efeito particular de “superar”, em valor, o
simples “gostei” (esquematicamente: amei > like), o que o diferencia do
“amei” no Instagram, que é equivalente ao like (em fórmula: amei = like).
Nessas postagens sobre o “amei”, produz-se um sentido determinado
para o gesto de “dar amei”, sentido de caráter autoritário, em forma
imperativa: “da ‘amei’ aí se gosta de mim”, que pode ser parafraseado em:
“não dar ‘amei’ significa não gostar de mim”. Mais uma vez, não há zona
intermediária de significação: ou ama ou não ama. De maneira parecida,
ao enunciar “não to bem”, o sujeito pode estar dizendo sobre uma emoção
real, que sente do outro lado da tela. Mas, afirmando que “cada amei é um
abraço em mim”, ocorre uma transferência de um ato físico (um abraço)
para o gesto simbólico e virtual de “dar amei”, o qual, imaginariamente,
supriria uma necessidade real. Concretizando o “gostar”, o like provoca
um “efeito-fecho”, operando uma realização. Curtindo e sendo curtidos,
os sujeitos-usuários (se) realizam (performam).
Até o momento de nosso print screen, a primeira publicação
foi “bem-sucedida”, pois só recebera “amei” (dezessete deles). Sua
solicitação fora atendida. Já a segunda não realizou exatamente o efeito
esperado, uma vez que havia likes no meio dos “amei”, constatando
que não controlamos os sentidos. Eles constantemente nos escapam,
precisamente por seu caráter intersubjetivo: só há discurso por meio da
produção de efeitos de sentido entre interlocutores, postula Pêcheux
(1995).
Pelos likes, não estamos escrevendo com palavras que gostamos
de algo. Estamos utilizando um símbolo, uma imagem, posta em
funcionamento pela “performance”: gostar não é gostar sem clicar no
ícone. Há uma metaforização entre “clicar em gostei” e dizer “eu gostei
disso” e, ainda, gostar de fato de algo. A metáfora é entendida em AD
como “transferência de sentidos” e, em acordo com Orlandi (2005),
como deriva de sentidos, parte operante do processo de significação.
O efeito metafórico realiza um recorte na memória discursiva; é, assim,
uma sobreposição significante, de “uma palavra por outra”.
Redimensionando essa noção, Lagazzi (2014), trabalhando
especificamente com a materialidade fílmica e com a deslinearização da
imagem, sugere a compreensão de uma metaforização metonímica, na
qualidade de um entrecruzamento entre condensação (metáfora) e falta
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(metonímia). Em cotejo com a psicanálise lacaniana, a autora afirma que
ambas, metáfora e metonímia, apontam para a alteridade, mas a primeira
funciona como deriva, enquanto a segunda como falta (possibilidade do
movimento de deslocamento da metáfora). Nessa dependência, temos
metaforizações metonímicas, as quais, no jogo sinuoso entre condensar
e deslocar, lançam luz sobre “o significante em metáfora, no desejo
metonímico da falta” (LAGAZZI, 2014, p. 112).
De nossa parte, apontamos que as curtidas condensam (metáfora)
e deslocam (metonímia) os sentidos de afetividade determinados pelo
clique. Deixar um like em uma postagem é uma metaforização (efeito
transferencial) que dá a ver um desejo metonímico (de algo que falta).
Condensação e deslocamento. Faltando o abraço, o like significa no
lugar dele, transformado discursivamente.
Figura 3: Captura de tela 4 – Post comentando o fim da visualização das curtidas no Instagram

Fonte: Facebook, 2020.

Ainda construindo significados para as reações, a captura de
tela acima, uma publicação oriunda do Facebook, é de um usuário
que comenta a mudança nas formas de visualização das curtidas no
Instagram, agora inacessíveis à leitura daqueles que não fizeram o post.
O sujeito marca sua posição de usuário do Instagram, que comparece
de forma velada, subentendida. Ao mesmo tempo, confere uma posição
semelhante a seus interlocutores (“você”, ou seja, “você, usuário
do Instagram”). “Agora” diz respeito ao novo momento naquela rede
social, que a partir de então impede a visualização da contabilidade
de curtidas. Essa mudança é interpretada por esse usuário como algo
benéfico, pois representaria um passo em direção à compreensão do
“significado de uma curtida de verdade”. Não se escapa de tratar do
“valor” da curtida, que permanece como algo a ser estimado. Porém,
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anuncia-se um novo horizonte de expectativa para a circulação naquela
mídia: os likes seguem fazendo sentido para quem curte, mas mudam de
relação para aquele que é curtido. Este estaria fadado, agora em diante,
a guardar para si o like que antes exibia ao público.
Ademais, é interessante ressaltar o funcionamento “emaranhado”
das mídias sociais digitais, na possibilidade de uma fazer referência à
outra. Redes sobre redes. Nesse caso, discute-se a forma de visualização
dos likes do Instagram dentro do espaço enunciativo do Facebook. É
curioso que a publicação contendo uma crítica sobre os likes se dê em
uma plataforma (Facebook) que permite a contabilização e checagem das
curtidas pelos demais sujeitos-usuários (efeitos da contradição?). Buscase dar um sentido para o outro (“você”) sem questionar a si mesmo, ao
seu próprio desejo. A alteridade (o outro, “você”) é colocada do lado da
falta, mas ao Mesmo (ao sujeito, ao “si mesmo”) resguarda-se o “direito”
ao like.
Em uma visão geral, a reação está prescrita pela discursividade
das redes sociais. Mais que isso, ele se torna o fim último do gesto de
publicar: postar é significado, nas condições de produção das mídias
sociais virtuais, em função das reações. Ainda permanece possível a quem
está logado na conta no Instagram visualizar quem e quantos curtem
suas publicações. A medida foi justificada pelos administradores, que
argumentaram: “trata-se de criar um ambiente com menos pressão, em
que as pessoas se sintam confortáveis expressando-se”4. E isso instaura
outro horizonte de expectativa sobre as redes sociais (particularmente
o Instagram), contestando o “valor quantitativo” dos likes. Importaria,
assim, a “qualidade” ao invés da quantidade. Relações afetivas e não
puramente metálicas.
Comentando acerca dessa decisão da rede social, Christian Dunker
(2019) escreve que a contabilidade dos likes está relacionada a uma
economia da subjetividade nas redes, subjetividade “comparável”,
sendo que os sujeitos passam a se comparar pela “métrica de curtidas”,
um retorno a um narcisismo infantilizado. Em seu valor positivo, o
narcisismo é constitutivo do reconhecimento intersubjetivo, indo além
do retorno total para dentro de si. Como explica o psicanalista brasileiro,
o narcisismo é como um palco em que as combinações de cenas teatrais
são variadas: podemos agir como protagonistas, atores em contracena,
diretores, roteiristas, espectadores, críticos, ou nem se quer sermos
4 Tradução nossa do original em inglês: “about creating a less pressurized environment where people feel
comfortable expressing themselves”. Disponível em: https://www.businessinsider.com/instagram-removing-likeswhat-it-will-look-like-2019-11. Acesso em 31 jan. 2020.
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convidados para a peça. Todas são montagens narcísicas, insiste o autor,
o que permite compreender que Narciso é uma máscara necessária para
a convivência social, dentro de determinadas posições assumidas. Sem
essa máscara, exporíamos nosso estado de “carne viva”. E isso seria
insuportável.
Então, não é pertinente cairmos no reducionismo e na simplificação
de dizer que a “vida virtual” é falsa, em contraponto à “vida real”, que
seria verdadeira e honesta. Estamos sempre sob máscaras. Em termos
discursivos, é cabível formular que “agimos” sempre a partir de certas
posições inscritas em formações discursivas, que viabilizam certos
sentidos e não outros, dando ao sujeito a “realidade” na qual possa
significar. Dessa forma, é inegável que o digital, naquilo que determina
novas tecnologias de linguagem e, consequentemente, outras formas
de subjetivação, afeta nossa “sintaxe narcísica”, isto é, nossa relação
com as estruturas simbólicas que nos constituem, sob o risco de tornar
secundário o valor da presença.
Por outro lado, a rede sempre apresenta subterfúgios e, nesse caso,
ainda é possível que os usuários busquem outras ferramentas técnicas
para “driblar” as limitações impostas pelo Instagram. No entanto, segue
afirmando Dunker (2019),
Dar mais trabalho aos usuários para identificar o número
de curtidas nas redes sociais é como fazer a gente assistir
à partida sem saber se o estádio está lotado ou se estamos
sozinhos apreciando o espetáculo. Talvez isso nos faça
oferecer um tempo a mais para o que estamos realmente
vendo e ouvindo; para a qualidade da peça e menos
peso para a fama dos atores, para o sucesso de crítica ou
bilheteria. Talvez isso permita estarmos um pouco mais
advertidos diante das novas ilusões narcísicas trazidas pela
linguagem digital. (DUNKER, 2019, s/p.).

CONCLUINDO

No título deste texto, propusemos uma paráfrase de uma conhecida
formulação que Pêcheux, para retificar algumas de suas teses, empresta
de Lacan: “Só há causa daquilo que falha”. Parafraseamos para: “só há
like naquilo que falta”. Essa reformulação tem a pretensão de exprimir
que, no jogo de afetividades em rede, o like não é apenas consequência,
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mas uma “causa” mesmo dos (efeitos de) sentidos, é o horizonte de
expectativa do jogo discursivo on-line. Por essa mesma reformulação,
consideramos a “falha” em relação à “falta”, como, segundo Orlandi
(2005), partes integrantes da linguagem e das subjetividades a ela
referenciadas.
Pedindo likes, amei etc., em suma, solicitando afetos aos outros,
o sujeito produz um sentido determinado para “curtir”, investido de um
valor simbólico, sob um efeito imaginário, no intuito de (tentar) remediar
uma falta real. Por outro lado, no caso específico do post que questiona
o sentido de “uma curtida de verdade”, observamos o questionamento
do valor das curtidas pela quantidade (no Instagram), ao passo que,
paradoxalmente, o sujeito-usuário resguarda para si o direito de ser
curtido e expor isso aos outros (no Facebook). Menciona-se a alteridade,
mas ela não é reconhecida enquanto tal como parte constitutiva,
permanece no nível do “você”, que não tem nada a ver com o “eu”.
Estaciona-se no nível de objeto de desejo, sem reconhecer o seu desejo
como desejo do outro; sem reconhecer(-se em) a falta.
Em vista de tudo o que vimos discorrendo, podemos sintetizar a
resposta à pergunta inicial (qual é a relação de sentido que o sujeito
estabelece com as curtidas nas redes sociais?) dizendo que o efeito de
sentido que as curtidas produzem sobre os sujeitos nas redes é da ordem
do imaginário, especificamente um efeito imaginário que supriria a falta
que nos marca como sujeitos de linguagem, sujeitos à linguagem. Mais
ainda, um imaginário virtualizado, como na acepção de Dias (2004,
p. 25), pelo qual se crê que ali se está “livre das coerções do mundo”.
Porém, também o virtual funciona pela dispersão e pela incompletude.
Ainda que o like simbolize (suture) uma vontade de completude, a falta
insiste, como ponto incontornável, em relação ao qual temos de prestar
contas: só há like naquilo que falta.
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RESUMO:

Torna-se comum, a partir da pandemia, que se diga “testei positivo/
negativo para o Covid-19”. O verbo “testar”, entretanto, até então não
admitia essa forma. “Testar” sempre tinha sido, em português, um
verbo transitivo, ou seja, que pedia um objeto. Porém, com relação ao
exame para a detecção do vírus Sars-Cov-2, surge a questão sobre qual
função sintática teria “positivo/negativo”. O artigo parte de tal questão
linguística para compreender como o coronavírus, ao desacelerar a
sociedade da mercadoria em seus processos, abala toda a tecnologia
de linguagem, desde a língua até o meio por qual circula e se constitui
contemporaneamente, isto é, até o digital. Com aporte teórico da análise
de discurso brasileira de Eni Orlandi e ao realizar uma leitura do filósofo
e médico francês Georges Canguilhem, a indistinção entre o sujeito e
o laboratório é observada em tal sintaxe, assumindo efeitos de sentido
particulares em uma materialidade histórica determinada pelo digital. A
tese é a de que tal indistinção promova funcionamentos que permitem
tanto a dissolução da ciência, que passa a se confundir com a experiência
individual, quanto o apagamento da vida do sujeito, cuja identidade é
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dada não pelas formas concretas de vida mas pela abstração da técnica
científica em tempos de morte.
Palavras-chave: Pandemia. Língua. Digital.
ABSTRACT:

After the pandemic it became common to say “I tested positive
/ negative for Covid-19”. The verb “test”, however, until then did not
admit this form. “Testar” had always been, in Portuguese, a transitive
verb that asked for an object. However, with regard to the examination
for the detection of the Sars-Cov-2 virus, the question is which syntactic
function would have “positive / negative”. The article starts from such a
linguistic question to understand how the coronavirus, by slowing down
the society in its processes, shakes all language technology, from the
language itself to the digital, the medium through which it circulates
and constitutes itself. With theoretical input from the Brazilian discourse
analysis by Eni Orlandi and reading the French philosopher and physician
Georges Canguilhem, the indistinction between the subject and the
laboratory is observed in such a syntax, assuming particular meaning
effects in a historical materiality determined by digital. The thesis is that
such indistinction promotes functions that allow both the dissolution
of science, which starts to be confused with the individual experience,
and the erasure of the subject’s life, whose identity is given not by the
concrete forms of life but by the abstraction that comes from the scientific
technique in times of death.
Keywords: Pandemic. Language. Digital.
INTRODUÇÃO

Este artigo apresenta uma reflexão sobre um enunciado que, até
a pandemia do Covid-19, não tinha ocorrência no português brasileiro
e que passa a existir a partir de então. “Testei positivo para o Covid-19”
torna-se comum nas trocas simbólicas prosaicas do digital assim
como na grande imprensa. O objetivo é refletir sobre quais condições
permitem que tal enunciado, decalcado do inglês, transforme a língua
e como, pela ordem do digital (DIAS, 2018), seus sentidos mobilizam
posicionamentos enunciativos que indicam determinadas configurações
da forma-sujeito hodierna.
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Nosso corpus é constituído por enunciados encontrados no Twitter,
em 7 de julho de 2020, por meio do aplicativo de busca Twitonomy.
Inicialmente, localizaremos o equívoco na língua promovida pelo
enunciado em nossa sintaxe. Após, faremos exercícios de análise a partir
dos pressupostos teóricos da Análise de discurso (AD) de linha francesa
de Michel Pêcheux (1938-1983), mais notadamente da teoria tal qual
trabalhada pela brasileira Eni Orlandi. Assim, apontaremos sentidos
dessa mudança linguística na contemporaneidade histórica.
Segundo o linguista Marcos Bagno, o verbo testar é sempre
transitivo em português e em outras línguas românicas. Assim, na língua
portuguesa o “testar” sem objeto é algo fora da norma. Sua explicação
para a ocorrência de “testar (positivo/negativo) para o Covid-19” é a de
ter havido um decalque, uma transposição, da língua inglesa. Assim,
explica:
A construção do tipo “Boris Jonhson tested positive” foi
importada — tanto pelo português quanto pelo francês,
pelo espanhol e pelo italiano (busque testé positive /
[ha] testado positivo / testato positivo) — sem nenhuma
adaptação às normas gramaticais dessas línguas, com a
opção de manter o adjetivo positive no masculino singular,
mesmo quando a pessoa testada é uma mulher ou quando
são muitas pessoas. Decalcou-se uma construção exclusiva
do inglês que contém um uso muito restrito do verbo to test
(sem objeto). (BAGNO, 2020, s/p)

A dificuldade seria definir o “positivo” da oração. Em inglês, ainda
conforme Bagno, “positive” é um predicativo formado por um adjetivo.
Como adjetivos não flexionam em gênero na língua inglesa, não
encontramos “ela testou positiva”, ou seja, a forma foi decalcada sem
flexão. Em inglês, ademais, haveria uma propriedade sintática chamada
“construção resultativa”. Essa propriedade condensaria um resultado,
por exemplo, “The lake froze solid” significa que o lago congelou a
ponto de ficar sólido. Essa seria a lógica da construção decalcada “ela
testou positivo”. Ou seja, Bagno está considerando “positivo” como
predicativo. Assim o autor recusa considerar o “positivo” como advérbio,
comparando com o que ocorre, por exemplo, em “Ele fala bonito”, pois
neste caso “ele” é sujeito e agente. Ao contrário, para Bagno, em “ela
testou positivo”, “ela” não é agente:
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Em “Ela testou positivo”, porém, “ela” não é agente, “ela”
é paciente (não só gramaticalmente, mas medicalmente
também!). “Ela” foi submetida a um teste e esse teste
resultou positivo. O que é que tá pegando, então? (BAGNO,
2020, s/p)

A fim de compreender esse fato linguístico que marca um equívoco
(afinal, trata-se de um predicativo do sujeito, do objeto ou de quem?),
recorremos à noção de discurso que busca o cruzamento entre história
e língua. Para isso, a Análise de discurso recorre a um dispositivo que
consiste em dizer de diferentes formas o “mesmo” para que se possam
localizar as relações de sentido, seus diferentes efeitos. Diferentes modos
de dizer o mesmo podem, até certo ponto, ajudar o analista a localizar
efeitos no discurso. Dizemos “até certo ponto” pois, conforme lembra
Orlandi, para Pêcheux “não se trata de pensar só o outro linguageiro mas
o outro nas sociedades e na história” (ORLANDI, 2004, p. 24). Portanto,
partamos de enunciados mais comuns à nossa sintaxe e que podem ser
considerados como tendo o “mesmo” sentido daquele que ora estamos a
investigar de modo a poder localizar e compreender em relação a quais
outros discursos o corpus, uma construção do analista, fala, ou seja,
quais são seus efeitos materiais.
(1) Eu fiz o teste que deu positivo.
(2) O teste deu positivo.
Em (1), temos um predicado verbal em que Eu= sujeito, fiz= verbo,
o teste= objeto, que deu positivo=adjunto adnominal. Em (2), passamos
a ter um predicado nominal em que O teste = sujeito, deu = verbo,
positivo = predicativo do sujeito. Portanto, nessa passagem, o objeto (1)
se torna o sujeito (2) e o predicado que era verbal torna-se nominal.
Nesse exercício de transposição é o exame que ganha destaque: o
procedimento técnico de detecção do vírus no corpo, em detrimento do
próprio sujeito que a ele se submete.
Tomemos, no movimento a seguir, a construção recorrente na
pandemia do Covid -19. Se entre (1) e (2) o corpo do sujeito desaparece,
em (3) esse sujeito retorna no verbo “testar” de um modo estranho à
construção sintática da língua, mas indicativo de um consenso discursivo
particular.

30

p. 27-52 • Dossiê Temático • 2020

(3) Testei positivo.
O sujeito reaparece no verbo, porém “positivo” assume a função
de predicativo. A equivocidade na língua encontra-se na seguinte
questão já posta: predicativo do sujeito (oculto, “eu”)? O “positivo” é
uma qualidade do sujeito “eu”? Não parece ser esse o caso na medida
em que se trata de um atributo relativo ao teste, embutido no verbo.
Não teríamos, assim, uma indistinção entre “eu”, o corpo do sujeito, e
“teste”, o aparato científico que “representa” esse corpo?
É a partir desse equívoco da língua em contato com a história que
faremos algumas reflexões sobre os sentidos na pandemia, constituídos
no digital. Tal decalque da língua inglesa tem razões discursivas – ou
seja, não estritamente linguísticas – de funcionamento.
CORPUS

Vejamos como o enunciado aparece no corpus. A plataforma
Twitonomy, usada para buscas por palavras-chaves no Twitter, mostrava,
às 10h30 do dia 7 de julho de 2020, que a hashtag “testei” havia sido
majoritariamente usada em referência ao vírus. Encontramos a expressão
“testei positivo para...” acompanhada de substantivo:
Grazieli Ribeiro
@grazieliribeir0 5m
Testei positivo pra saudade do moreno
Acompanhada de adjetivo:
vitória
@vitoriaramosss 28m
bom dia testei positivo pra feia
lucas g
@lucazasss 27m
testei positivo pra otário
loira burra
@priscilakuhll Jul 6
testei positivo pra: carente de carinho
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Acompanhado de “Covid-19” (não encontramos “para o corona”
ou “para o vírus”, isto é, no corpus apenas o modo “mais científico” de
dizer ocorreu):
Sidnei Teixeira Jr
@SidneiTeixeira 19m
Bom dia família e amigos. Pra quem não sabe eu testei positivo para
Covid-19, fiquei internado, tive alta ontem e continuo em tratamento.
Minha esposa e minha sogra também testaram… https://instagram.com/p/
CCV6g0kpzITYxGIMBXUuESB3rwTalptwZxSs9A0/?igshid=tf2nsaixlhea
Patrick
@bojackdarth 35m
única coisa boa talvez, é que testei negativo para covid
Linda
@Lindasod 18h
Amigos na quinta feira passada testei positivo para COVID19.
Foi um susto mas não perdi tempo e fiz o protocolo da Doutora Lucia
Kerr com Ivermectina, minha médica toma de forma preventiva e me
estimulou. A melhora desde a primeira dose foi absurda.
4:11 PM · Jul 6, 2020·Twitter Web App
506 Retweets 1.7K Likes
Conforme vimos no exercício parafrástico entre (1) e (3), a
ação passa do exame para o sujeito inscrito na forma verbal “testei”.
Ao observar que a construção sugere que não é o exame que resulta
positivo ou negativo, mas o próprio sujeito, poderíamos relacionar tal
funcionamento discursivo à indistinção posta entre o sujeito e o exame.
O teste, cujo resultado se coloca no ambiente do laboratório, passa a
se materializar no próprio sujeito, seu objeto. Nesse funcionamento, o
exame e esse sujeito pragmático, face à sombra da morte que se corporifica
nele mesmo e em todo o outro, tornam-se indistintos. Segundo Orlandi,
a indistinção é o processo de significação dominante na atualidade
(ORLANDI, 2017, p. 319). Instigadas por tal asserção, vejamos os efeitos
de sentido na indistinção entre o sujeito e o laboratório.
INDISTINÇÃO

Um filósofo que se torna médico em tempos de guerra, para
atuar na guerra, ajuda-nos a refletir sobre tal indistinção vista em
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campos disciplinares diferentes, em uma pandemia cujas metáforas
não são outras que não a de uma guerra. Em O normal e o patológico,
Georges Canguilhem (1904-1995) mostra haver diferenças conceituais
significativas entre o laboratório e o próprio sujeito.
Na primeira parte do trabalho, o autor aponta que a medicina
egípcia oferecia uma explicação ontológica da doença, na qual
recuperar a saúde seria expulsar corpos invasores, como os vermes.
Essa concepção avizinhava-se aos ritos mágicos de doença-possessão,
em que a enfermidade “entra e sai do homem como por uma porta”.
O sucesso da ideia do micróbio como “representação ontológica do
mal” teria devido muito a tal modo ontológico de considerar a moléstia,
segundo o autor. Ao contrário, a medicina grega abordava a doença de
uma perspectiva mais dinâmica e totalizante. A natureza era considerada
harmonia e equilíbrio. A perturbação dessa harmonia seria a doença,
não mais localizada, mas em todo o homem. Seria o esforço feito pela
natureza no homem para obter um novo equilíbrio. Por exemplo, tomar
bebidas frias faria mal porque a natureza humana teria que fazer um
sobre-esforço para recompor sua temperatura habitual. A despeito das
diferenças, as duas concepções encaram a experiência de estar doente
como uma luta do organismo contra um ser estranho. Entre saúde e
doença, valores opostos são estabelecidos.
No século XIX, entretanto, é estabelecida uma continuidade
entre o estado patológico e o normal. Entre um e outro, apenas uma
diferença quantitativa, para mais ou menos, dos fenômenos fisiológicos
correspondentes. A doença deixa de ser objeto de angústia do homem e
passa a ser “objeto de estudo para o teórico da saúde” (CANGUILHEM,
2009, p. 13). Assim, semanticamente, o patológico é definido a partir
do normal não mais, ou não só, como “a” ou “dis” (presença/ausência)
mas como “hiper” ou “hipo” (mais/menos). Nas palavras de Canguilhem,
“a identidade real dos fenômenos vitais normais e patológicos,
aparentemente tão diferentes e aos quais a experiência humana atribuiu
valores opostos, tornou-se, durante o século XIX uma espécie de dogma,
cientificamente garantido [...]” (idem, p. 14). Ao estudar Augusto Comte
e Claude Bernard, Canguilhem nota que, a partir dessa época, a doença
é definida com relação a um estabelecimento normativo, portanto, do
que seria o normal. A ideia positivista fundamental seria a da utilização
de uma técnica como aplicação da ciência: saber para agir. Observar o
homem doente para conhecer o homem normal.
A questão da definição da doença encontra-se no fato de que
se, por um lado, o paciente reclama de uma dor nos rins - algo que
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a experiência médica mostraria, muitas vezes, equivocado pois nem
sempre a localização da dor está no órgão indicado pelo paciente – , por
outro lado, a patologia não leva em consideração o modo pelo qual o
sujeito vive a doença.
Talvez por isso que até hoje a patologia levou tão pouco
em consideração essa característica da doença: de ser
realmente para o doente uma forma diferente da vida.
É claro que a patologia tem o direito de suspeitar e de
retificar a opinião do doente que pensa saber também –
pelo fato de se sentir diferente – em que e como ele está
diferente. E só porque o doente se engana manifestamente
a respeito do segundo ponto não se pode concluir que se
engane também a respeito do primeiro. (CANGUILHEM,
2009, p. 34).

Assim, o autor pergunta-se se seria necessário anular o contraste
qualitativo entre a vida normal e a vida patológica que o sujeito de fato
sente:
E o problema é o seguinte: o conceito de doença será
o conceito de uma realidade objetiva acessível ao
conhecimento científico quantitativo? A diferença de valor
que o ser vivo estabelece entre sua vida normal e sua vida
patológica seria uma aparência ilusória que o cientista
deveria negar? (idem, p. 28).

O valor qualitativo e subjetivo de uma vida reduzida ou modificada
pela patologia é também constituinte da doença, em sua perspectiva.
Não é o microscópio que aponta a doença; é o doente quem o faz.
Além disso, os exames laboratoriais necessitam de interpretação médica,
saber distinto do conhecimento científico metrificado. Conforme
exemplificação de Canguilhem (idem, p. 46), se a hidratação dos tecidos
ou o teor do cálcio no sangue deve-se a um “de mais” ou a um “de
menos”, tais resultados quantitativos não têm nenhuma qualidade em
um laboratório. É preciso haver a relação com um hospital ou com a
clínica, onde tais resultados significarão uremia ou tetania.
Assim, o filósofo e médico contesta a indistinção entre o laboratório
e a clínica. Sobre a clínica, explicita: “Ora, a clínica não é uma ciência
e jamais o será, mesmo que utilize meios cuja eficácia seja cada vez
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mais garantida cientificamente. A clínica é inseparável da terapêutica, e
a terapêutica é uma técnica de instauração ou de restauração do normal,
cujo fim escapa à jurisdição do saber objetivo, pois é a satisfação
subjetiva de saber que uma norma está instaurada.” (CANGUILHEM,
2009, p. 91). Assim, para o autor, embora haja confluência de pontos
de vista do laboratório e da clínica, a confusão entre os dois é ilegítima.
Se substituirmos um contraste qualitativo por uma
progressão quantitativa, nem por isso estaremos anulando
essa oposição. A oposição sempre se mantém no fundo da
consciência que decidiu adotar o ponto de vista teórico
e métrico. Portanto, quando dizemos que saúde e doença
estão ligadas por todos os intermediários, e quando
se converte essa continuidade em homogeneidade,
esquecemos que a diferença continua a saltar aos olhos,
nos extremos, sem os quais os intermediários não teriam de
desempenhar seu papel mediador; mistura-se, sem dúvida,
inconscientemente, mas ilegitimamente, o cálculo abstrato
das identidades e a apreciação concreta das diferenças.
(CANGUILHEM, 2009, p. 43)

Ao refletir sobre os riscos da homogeneidade entre saúde e
doença e entre a clínica e o laboratório pela perspectiva desse texto de
Canguilhem, vejamos no nosso corpus a quais efeitos de sentido “testei
positivo” dão azo.
Tomemos inicialmente o tuíte de @Lindasod (“Amigos na quinta
feira passada testei positivo para COVID19. Foi um susto mas não perdi
tempo e fiz o protocolo da Doutora Lucia Kerr com Ivermectina, minha
médica toma de forma preventiva e me estimulou. A melhora desde a
primeira dose foi absurda.”). Esse tuíte, publicado no dia anterior ao da
análise – aliás, data em que o então presidente do Brasil afirmou ter sido
acometido pelo coronavírus – já tinha sido compartilhado/“retuitado”
mais de quinhentas vezes. O perfil usa foto da top-model Linda
Evangelista e descreve-se como “Jornalista, Produtora, Tuiteira e muito
interessada em Política”. A falta de uma foto ou nome que trabalhe como
índice de sujeito em uma existência real relaciona, discursivamente, tal
perfil a uma conta provavelmente criada para disseminação automática
nas redes. Travestido de caráter informativo e pessoal, tal tipo de tuíte,
ao promover solução fácil, apresenta um apelo grande ao leitor perdido
no excesso de informações. O trabalho de robôs que atuam nesse
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compartilhamento, cujas organizações passam a se tornar públicas1,
só vem corroborar o alcance desse tipo de recurso. Que o enunciador
seja um sujeito não-humano não anula sua constituição como uma
forma-sujeito a marcar uma posição ideológica no discurso, recrutando
humanos a reproduzirem seu modo de existência viral na discursividade
digital.
Com tal modo de circulação, embora o sentido seja o de
prescrever a utilização preventiva de um medicamento cuja eficácia
não é comprovada pela comunidade científica, observamos que, nessa
formação discursiva, não se tratar de negar a ciência, tal como alguns
poderiam apressadamente afirmar. Ao se referir a certa “Doutora Lucia
Kerr”, o enunciador ampara-se na legitimidade do discurso clínico para,
a despeito do processo científico – que demanda tempo e investimento
em pesquisas –, prescrever determinada medicação. Ou seja, toma “o
protocolo da Doutora Lucia Kerr” (a clínica, sempre subjetiva) pela
ciência (objetiva), universalizando o individual no imperativo: “se minha
médica toma preventivamente e eu estou aqui, relatando que, comigo,
a melhora foi “absurda”, tome você também”. Além da indistinção
entre a clínica e a ciência/o laboratório, vê-se funcionar também a
indistinção entre o normal e o patológico. A medicação, que serve
para quem está doente é tomada “preventivamente” pela médica, ou
seja, por uma pessoa não doente. Portanto, observa-se tanto a confusão
entre a ciência, do universal, e a clínica, do caso particular, quanto a
indistinção entre o saudável e o patológico. Transpondo ao caso palavras
de Canguilhem,“esse alguém está sendo vítima, na nossa opinião, da
mais grave confusão do ponto de vista filosófico e, às vezes, da mais
perigosa, do ponto de vista terapêutico.” (CANGUILHEM, 2009, p. 90).
São concretas as consequências desse tipo de discurso em cenário
de pânico e desespero. A procura por soluções como a hidroxicloroquina
e depois a ivermectina, vermífugo cujos estoques esgotaram-se das
farmácias brasileiras2, pode refletir em uso abusivo e nocivo. Nos Estados
Unidos, após Donald Trump sugerir que médicos usassem injeções
de desinfetante para a cura do vírus, em dezoito horas seguintes à
declaração presidencial, trinta chamados por ingestão de água sanitária
1 O inquérito das fake news no Supremo Tribunal Federal é uma das ações jurídicas em curso sobre a prática.
Da BBC Brasil: “Inquérito das Fake News: STF decide continuar investigação que atinge aliados de Bolsonaro”.
Disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/brasil-53003097. Acesso em: 27 jul.2020.
2 Do jornal Correio Braziliense: “Remédio associado a tratamento da covid-19 desaparece nas farmácias
do DF”. Disponível em: https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/cidades/2020/07/07/interna_
cidadesdf,870245/remedio-associado-a-tratamento-da-covid-19-desaparece-nas-farmacias-do.shtml. Acesso em:
27 jul.2020.
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e outros produtos de limpeza foram registrados em Nova Iorque,
conforme reportagem do NY Daily News3. Assim, embora a ciência não
seja negada, um dos efeitos é o descrédito à verdade dos extremos, tanto
da ciência quanto da clínica, tanto da saúde quanto da doença.
Desse modo, ao analisar esse tuíte, observamos um funcionamento
de indistinção – entre a saúde e a doença e entre a ciência, o universal,
e a clínica, o particular. Não se trata, portanto de negar a ciência, mas
de identificá-la com a clínica, dissolvendo as distinções que até então
sustentavam a verdade de uma e de outra.
Ao continuar a tomar outro tuite diretamente relacionado ao vírus,
tomemos o enunciado de @SidneiTeixeira (“Bom dia família e amigos.
Pra quem não sabe eu testei positivo para Covid-19, fiquei internado,
tive alta ontem e continuo em tratamento. Minha esposa e minha sogra
também testaram…”). Neste caso, há uma foto no perfil, este que aparece
sem outra descrição. Em diversas postagens da conta, o enunciador
comemora datas (“Hoje uma das minhas quatro princesas completa
dez anos...”; “Hoje é dia de festa... parabéns mãe, feliz aniversário...”
e “Feliz Dia dos Namorados meu Amor...”) todas levando a fotos em
uma conta de Instagram restrita. Indicações de nome, fotos pessoais,
preferência por um time de futebol específico levam a que se analise,
discursivamente, esse como sendo um perfil “real”, ou seja, não utilizado
para a viralização automática.
Nesse caso, há o relato de uma internação em uma fala dirigida ao
outro (“família”, “amigos”, “para quem não sabe”). A falta de um sentido
diante da morte leva o sujeito, pela linguagem que funciona em relação
ao outro, a dar sentido ao acontecimento. Segundo a psicanalista e
professora doutora em Teoria Psicanalítica (PPGT-UFRJ) e em Saúde
Coletiva (IMS-UERJ) Thais Klein, em entrevista pessoal, apesar
de, por vezes, o desamparo ser tratado na obra freudiana a partir de
um caráter ligado a certo universo fechado do sujeito, como uma
condição, podemos encontrar indicações de sua articulação ao outro
que paradoxalmente o instaura e comporta um possível caminho de
elaboração conjunta: “Nunca é demais relembrar esse trecho: “Enquanto
encontrava-me no aposento ao lado, ouvi uma criança com medo do
escuro dizer em voz alta: ‘Mas fala comigo titia. Estou com medo!
‘Porque? De que adianta isso? Tu nem estás me vendo.’ A isto a criança
respondeu: ‘Se alguém fala, fica mais claro.’” (FREUD, 1917/1976, p.
474 apud KLEIN; HERZOG, 2017).
3 Disponível em: https://www.nydailynews.com/coronavirus/ny-coronavirus-new-yorkers-household-cleanerstrump-20200425-rnaqio5dyfeaxmthxx2vktqa5m-story.html. Acesso em: 27 jul.2020.
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Ao interpretar o tuíte como uma tentativa do sujeito de deixar o
acometimento pela doença mais claro, o aspecto discursivo a se destacar
pela Análise de discurso brasileira é a noção de narratividade. A noção
de narratividade surge quando Orlandi estuda os efeitos de sentido da
cidade (2004). A narratividade característica do discurso no urbano é
o sujeito estampar sua realidade, sem dela se destacar/separar: “Cenas
de que o sujeito participa, sem distância. Não relata de fora. Se narra
como parte da cena. Por isso o nome: narratividade urbana.” (ORLANDI,
2004). Do nosso ponto de vista, conforme nossa tese (no prelo), essa
noção tem a vantagem de poder mostrar as contradições, fundamentais
ao conceito de heterogeneidade das formações discursivas (COURTINE,
2016).
O enunciador é parte da cena, descrita em primeira pessoa. Referese ao teste (o laboratório) e à sua internação em hospital (a clínica), mas
enuncia a partir de sua experiência individual. Canguilhem mostra que
ao considerar simultaneamente diversos indivíduos, a fronteira entre o
normal e patológico é imprecisa, “mas é perfeitamente precisa para um
único e mesmo indivíduo considerado sucessivamente” (CANGUILHEM,
2009, p. 71). O sujeito, no decorrer de sua história, sabe diferenciar o
momento em que se sente doente. Portanto, aponta o autor, “a definição
de doença exige, como ponto de partida, a noção de ser individual.”
(idem, p. 72) A doença, assim, não é um resultado quantitativo, objetivo,
mas definida pelo indivíduo: “É sempre com relação com o indivíduo
doente, por intermédio da clínica, que justifica a qualificação de
patológico” (idem, p. 93), conclui.
Se, por um lado, a narratividade desse tuíte reside na experiência
patológica subjetiva do indivíduo na clínica, por outro, essa narratividade
estampa a objetividade contida no teste. Ao dizer “eu testei positivo
para Covid-19” e “Minha esposa e minha sogra também testaram,
o enunciador acopla sua subjetividade à objetividade da ciência. A
contradição posta pelo equívoco na língua em “testei” parece ser essa:
plasmar o subjetivo ao objetivo.
Ao indistinguir a vida concreta do sujeito se sentindo bem ou mal
da ciência abstrata, tal modificação no uso da língua não permitiria
o esvaziamento de sentido tanto do sujeito como definidor, em
última instância, do patológico, como afirma Canguilhem, quanto da
legitimidade da ciência? Ao dizer “testei” ou “testou” não estaríamos,
sem saber e sem querer, fazendo funcionar um estado discursivo que
propicia o descrédito da ciência e o apagamento do sujeito pela técnica
científica?
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É pela língua, pelo simbólico, que espaços são abertos como
condições para que outros discursos falem. A narratividade desse tuíte
mostra, pela contradição, a heterogeneidade das formações discursivas:
o outro no mesmo do discurso. Embora não inscrito naquela formação
discursiva de @Lindasod, ao utilizar “testei” esse tuíte de @SidneiTeixeira
amalgama o individual da doença vivida no hospital ao abstrato do
resultado do teste, também fazendo funcionar indistinções.
No tuíte de @bojackdarth (“única coisa boa talvez, é que testei
negativo para covid”) a indistinção dos próprios sentidos apresenta-se
de modo mais explícito pelo “talvez”. Seu perfil contém fotos pessoais
poucas, memes e diversas referências musicais entre elas a “capa”, que
consiste em foto de show de uma banda de “hip hop soul” americana
(“The Internet”).
Com o advérbio “talvez”, sinaliza-se a dúvida quanto ao valor
(para o sujeito) do resultado do exame. Não está dito a que o enunciador
se refere. Pela memória discursiva, presume-se que se, por um lado,
o resultado negativo pode significar que o sujeito não corre o risco,
momentaneamente, de ter de enfrentar a doença, por outro lado, não
estaria imunizado. Todas as incertezas, inclusive científicas sobre
imunização materializam-se na leitura desse “talvez”.
No caso, embora seja enunciado “testei”, algo que, como dissemos,
indistingue o subjetivo da doença ao objetivo da ciência, o advérbio de
hesitação funciona como um modalizador nesse campo de indistinção.
Ou seja, embora se refira a um resultado quantitativo, o sujeito reflete
sobre o valor qualitativo do número abstrato em sua vida concreta. Sua
narratividade estampa a decalagem entre o normal e o patológico. De
acordo com o efeito de sentido de seu enunciado, a contradição é exposta
por tal narratividade: se, por um lado, sua normalidade não significa
saúde, por outro, o que sente como patológico não se expressa como
doença para o resultado científico objetivo. O enunciador estampa esses
extremos, realizando um choque entre eles, tentando atribuir valores a
esses diferentes reais como um DJ a modalizar/harmonizar a frequência
de sons que lhe parecem dissonantes. Circunscrevemos esse “talvez”
como um ponto de heterogeneidade que, segundo Jacqueline AuthierRevuz, opõe-se ao resto da cadeia do discurso, marcando uma distância
que o revela ao operar a constituição de sua identidade em relação ao
outro.
Ao nível da cadeia do discurso, localizar um ponto de
heterogeneidade é circunscrever este ponto, ou seja, opô-
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lo por diferença do resto da cadeia, à homogeneidade
ou à unicidade da língua, do discurso, do sentido etc.;
corpo estranho delimitado, o fragmento marcado recebe
nitidamente através das glosas de correção, reserva,
hesitação... um caráter de particularidade acidental, de
defeito local. Ao mesmo tempo, remete a um alhures,
a um exterior explicitamente especificado, determina
automaticamente pela diferença um interior [...] quer
dizer, de que outro é preciso se defender, a que outros é
preciso recorrer para se constituir [...] há diferenciações
que relevam do preciosismo cúmplice de um discurso
com seus exteriores, do esforço de um discurso teórico,
por exemplo, para ultrapassar a tecedura dos discursos préexistentes na qual ele é tomado e na qual ele se faz, da
marcação de posição de afrontamento polêmico, e de uma
“luta pela vida” quando o que se joga na zona de contato
não é da ordem da discussão, por mais violenta que seja,
mas do direito à existência para um dos dois apenas, caso
extremo da solidariedade constitutiva de um discurso em
relação ao outro. (AUTHIER-REVUZ, 2012, p. 31).

Nos outros tuítes, em que “testei positivo para” antecede os
adjetivos (“feia”, “otário”, “carente de carinho”), há a construção de
paráfrases pelas quais, a partir de determinada intuição/percepção do
sujeito enunciador, são atestadas, carimbadas, autenticadas identidades,
ironicamente. A doença do Covid-19 é substituída pela pessoa que
apresenta alguma “anomalia”. No caso em que o que sucede a preposição
utilitarista “para/pra” é o substantivo, a doença do Covid-19 é substituída
por um sintoma, a “saudade do moreno”. Assim, a construção “testei
positivo para” ocorre não apenas com a doença ou outras doenças, mas
com palavras de diferentes categorias sintáticas (no caso, a pessoa doente
ou ainda o sintoma). Tal maleabilidade de uso permite que se pense na
variedade que a forma admite, indistintamente.
Vale notar que a passagem direta do adjetivo “anormal”
ao substantivo “anomalia” é objeto de uma análise semântica de
Canguilhem. Enquanto o normal é referido à média, como se a média
fosse sua medida válida, a anomalia é referida a disfunções patológicas.
Para o autor, tomando os termos em seu sentido corrente, não se poderia
dizer, entretanto, que toda anomalia seja patológica. Há variedades
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biológicas que não causam dor ou nenhum problema ao sujeito. Na
natureza, encontram-se, inclusive, variedades que podem melhor se
adequar a uma mudança no meio. Porém, se nem toda anomalia é
patológica, toda patologia é uma anomalia, mesmo que ter uma saúde
perfeita constantemente seja algo anormal.
Nesse momento da análise, em que se esgotam as explorações
linguísticas e que se vai, necessariamente, em direção ao discurso,
observa-se que tais indistinções precipitam-se de modos específicos na
história.
Se tais enunciados tão prosaicos soam “inofensivos”, suas
indistinções (tomar a pessoa pela doença, ou a doença pelo sintoma, ou
a doença pelo teste, ou a pessoa pelo teste) podem levar a classificações
das mais arbitrárias. Na pandemia, diferenças são estabelecidas, por
exemplo, na divisão (do imaginário) entre os “infectados”, que devem ser
mantidos apartados, e os “imunes” que, com a chancela de um resultado
científico, mesmo que duvidoso em seus efeitos, dão-se a si mesmos
a prerrogativa de viver uma vida “normal”. As chamadas “coronafests”
das elites4, que permitem entrada de quem “passa” nos exames feitos na
hora – sem se certificar que o exame seja ao menos eficaz ao propósito
de proteção pretensamente almejado – não são mais que produto de
indistinções. No mundo em que a equivalência quantitativa do dinheiro
abarca toda troca simbólica, conforme ensina Marx, a distinção entre
saúde e doença fundamentada pelo valor qualitativo da vida, tal qual
mostrada por Canguilhem, é apagada. Produto também das indistinções
são, por outro lado, também as revoltas causadas na rede por essas
mesmas festas. De certo modo, a autonomia médica é posta em questão5.
O ódio às elites, ora expresso por uma naja, ora expresso por uma
ema, não raramente apresenta-se constituído por uma mistificação da
ciência6, como se, neutra fosse, pudesse reestabelecer, por uma vacina
4 “Festa em Brasília teve teste de Covid-19 na entrada com interpretação errada dos resultados”, Folha de S. Paulo,
21.jun.2020. Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2020/06/festa-em-brasilia-teve-teste-decovid-19-na-entrada-com-interpretacao-errada-dos-resultados.shtml. Acesso em: 24 jun.2020.
5 Em 19/07/2020, a Associação Médica Brasileira (AMB) lança a nota: “Hidroxicloroquina: AMB defende
autonomia do médico”. A nota, compartilhada por Bolsonaro, não é vista com bons olhos por “defensores” da
ciência. O texto vai na contramão de parecer publicado em 18/05/2020 pela Sociedade Brasileira de Imunologia
(SBI) que conclui ser “precoce a recomendação de uso deste medicamento na COVID-19”. A discussão também
se personifica em uma médica chamada Nise Yamaguchi, defensora da cloroquina, que protagoniza o imbróglio
entre a autonomia médica e a ciência na cena brasileira.
6 A mistificação da ciência como sendo neutra e acima de interesses foi abordada recentemente por ocasião
do 75º aniversário de artigo “Science -The Endless Frontier” de Vannevar Bush, que estruturou o sistema de
financiamento da ciência nos Estados Unidos. Em editorial da revista Science de julho de 2020, H. Holden
Thorp aponta que a ideia de ciência não-política contida naquele artigo vista através das lentes do Covid-19
e dos perigosos movimentos anti-científicos de hoje, deveria ter como legado seu oposto: de que a ciência
prospera quando seus advogados são políticos astutos, mas sofre quando seus oponentes são melhores na política.
Disponível em: https://science.sciencemag.org/content/369/6501/227. Acesso em: 29 jul.2020.
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por exemplo, a normalidade numa sociedade já e ainda patológica.
Portanto, um dos efeitos das indistinções apontadas nos
enunciados analisados, presentes na forma “testei positivo/negativo”, é a
da dissolução da experiência humana e do sujeito vivendo sua doença
na técnica científica. Contra esse tipo de indistinção, na definição dos
conceitos, Canguilhem afirma, como vimos, que a principal característica
da doença é a “de ser realmente para o doente uma forma diferente da
vida.” (CANGUILHEM, 2009, p. 34). A forma “testei positivo para” –
decalcada do inglês em sua rapidez, em seus atalhos – reflete a técnica
submetendo os corpos em suas diferentes formas de vida. Uma versão
fotográfica de tal submissão é a da imagem de uma índia yanomami
segurando uma máscara, totalmente apartada de seu uso. Replicada
mundialmente7, a imagem é um punctum8 a mostrar a ferida que é
a diferença radical em um mundo fundado na indistinção desumana
característica de todo o aparato instrumental técnico.
CORPO DIGITAL

Conforme aponta Vladimir Safatle, o vitalismo de Canguilhem –
que concebe a vida em sua capacidade de adaptação e de valoração
não fixas – não se resume à biopolítica como forma de disciplinarização
dos corpos tal qual abordada por Michel Foucault, que foi aluno de
Canguilhem. Entretanto, ao deslocar as formas de dominação do jurídico
para o biológico, mesmo que o jurídico ainda constitua a forma-sujeito
moderna, Foucault evidencia uma importante mutação na compreensão
das estruturas de poder nas últimas décadas: a centralização dos
mecanismos de “administração dos corpos e de gestão calculista da vida”
(FOUCAULT, 1976, p. 187) no cerne dos embates em torno dos efeitos
da sujeição social. Para Foucault, “É a vida, muito mais que o direito,
que se transformou no objeto de embate das lutas políticas, mesmo que
estas se formulem através da afirmação de direitos” (FOUCAULT, 1976,
p. 191).
A política da vida, que já era abordada pelas inúmeras formas de
toxidade do desenvolvimento do modo de produção, é posta em questão
com o vírus. Na tentativa de compreender como o corpo considerado
como extensão do digital (DIAS, 2018) significa, vejamos discussões
7 Imagem do povo Yanomami na região de Surucucu, município de Alto Alegre, em Roraima, pelas lentes de
Joédson Alves/ EFE. Disponível em: https://brasil.elpais.com/brasil/2020-07-11/o-coronavirus-esta-quebrando-anossa-crenca-o-luto-imposto-aos-povos-indigenas-na-pandemia.html. Acesso em: 29 jul.2020.
8 “O punctum de uma foto é esse acaso que, nela, me punge (mas também me mortifica, me fere).” (BARTHES,
1984, p. 46).
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recentes que dão pistas para pensarmos como o digital constitui e é
constituído pelas relações contemporâneas.
O francês Jacques Rancière, em texto muito breve publicado
durante a pandemia, relativiza duas ideias disseminadas com a chegada
do coronavírus. A primeira é a do triunfo do biopoder numa era de
ditadura do digital. Segundo o filósofo, os Estados não teriam obedecido
ao “paradigma científico do controle das populações”. Para Rancière,
a autoridade científica que pesou nas decisões governamentais não foi
relativa à circulação do vírus, mas a estimativas simples sobre a lotação
nos hospitais, cuja capacidade de acolhimento continua a ser reduzida
pelas “políticas” de Estado. Quando a ciência se manifesta na França é,
conforme texto do filósofo, apenas para colocar em dúvida o uso das
máscaras de proteção, a serviço da falta de previsão do Estado que não
conseguia fornecer máscaras nem aos médicos. Assim, mesmo ao falar de
países cujos governos impuseram o confinamento controlado – Estados
cada vez mais autoritários sob uma lógica de segurança que faz a polícia
limpar as ruas assim que algo se movimenta – não houve uma política
de vigilância sobre a vida. “Ao nos confinar, nosso governo geria menos
a “vida”, sobre a qual suas luzes são modestas, do que as consequências
de sua própria falta de previsão” (RANCIÈRE, 2020). Ou seja, não só em
um país como o Brasil, em que o presidente diz tratar-se apenas de uma
“gripezinha” e incentiva a população a voltar ao trabalho, mas também
em países em que o Estado aparentemente volta a se fazer presente, o
que ocorre é que se faz presente também por sua falha. A tese de Orlandi
segundo a qual o Estado significaria por sua falha (ORLANDI, 2010),
nesse sentido apontado por Rancière, atualiza-se.
Decorrente da primeira, a segunda ideia relativizada por Rancière é
a de que o neoliberalismo e os Estados que o gerem sairiam enfraquecidos
da demonstração de seu fracasso. Para o autor, nada demonstraria uma
reversão das características do modo de produção. “Depois do fim da
epidemia, nossos governos continuarão segundo sua dinâmica habitual,
a da máquina-mundo capitalista cujo andamento eles gerem e cujos
malefícios colaterais tentam atenuar dia a dia”. (RANCIÈRE, 2020).
Embora tal análise tenha o mérito de questionar evidências sobre
o digital, de certa maneira reduz o alcance do que poderíamos entender
por “digital”. Tomemos, então, outro autor para pensar a questão. Para
o camaronês Achille Mbembe, a extensibilidade do digital vai bastante
além da vigília dos corpos ou da vida:
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Quando trabalhar, se abastecer, se informar, manter contato,
nutrir e conservar os laços, se falar e trocar, beber junto,
celebrar cultos e organizar funerais só puder acontecer por
intermédio de telas, é hora de nos darmos conta de que
estamos cercados, de todos os lados, por anéis de fogo.
Em grande medida, o digital é o novo buraco escavado no
chão pela explosão. Ele é o bunker onde o homem e a
mulher isolados são convidados a se esconder, ao mesmo
tempo trincheira, entranhas e paisagem lunar. (MBEMBE,
2020)

Segundo Mbembe, a vida por trás das telas não irá recalcar a
violência constitutiva sobre os mais vulneráveis. O autor desfaz a crença
ilusória de que o digital dará, sozinho, à humanidade o conhecimento
de sua liberdade.
Na África, em particular, como em muitas partes do sul
do mundo, a extração intensiva de energia, a pulverização
agrícola, a predação em contextos de vendas de terras e a
destruição das florestas seguirão com ainda mais vigor. A
provisão e a produção dos chips e dos supercomputadores
dependem disso. (MBEMBE, 2020)

De seu ponto de vista, a estrutura necessária da computação global
virá junto com a restrição da mobilidade e a norma será manter o mundo
à distância, “inspirada nas teorias de imunização e contágio”, o que não
nos livrará de nossos impasses.
Dessa perspectiva, o digital não remete somente à biopolítica
foucaultiana de controle disciplinar de corpos, como as medidas de
temperatura, antes de entrar em parques, padarias etc., às quais já
estamos sujeitos, nem a cálculos algoritmos de previsão de alastramento
do vírus que subordinam nossa mobilidade e nem a telas de vigilância
que atuam como instrumentos técnicos de segregação nos condomínios
urbanos.
Paralelamente a todo aparato da biopolítica, o digital atua também
na face do que nomeia como necropolítica (MBEMBE, 2013) cuja
soberania determina quem vai viver e quem vai ser deixado desamparado
para a morte.
Mbembe argumenta que é na colônia, sob o regime do apartheid
que se desenvolve uma formação peculiar do terror: “A característica
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mais original dessa formação de terror é a concatenação do biopoder,
o estado de exceção e o estado de sítio” (MBEMBE, 2013, p. 132).
Pelo imaginário europeu, o poder na colônia está à margem da lei e
a “paz” é guerra sem fim. Nas colônias, o direito de guerra, de tirar
a vida, é ilimitado porque, no imaginário europeu, não se tratam de
Estados civilizados. A colônia é uma fronteira, habitada por selvagens,
cujo pavor é dado pela relação desses selvagens com a natureza que
irrompe como uma realidade esmagadora. “Em configurações como
essas, a violência constitui a forma original do direito, e a exceção
proporciona a estrutura da soberania.” (idem, p. 135). Segundo Mbembe,
na contemporaneidade, a forma mais bem acabada de necropolítica
é a ocupação na Palestina, ocorrendo também em outros lugares. Na
África, a soberania de matar não é mais monopólio do Estado: “Milícias
urbanas, exércitos privados, exércitos de senhores regionais, segurança
privada e exércitos de Estado proclamam, todos, o direito de exercer
violência ou matar” (idem, p. 139). O corpo do terrorista que mata a si
próprio e ao outro é transformado em metal, em arma no contexto do
necropoder, indistinguindo resistência e suicídio, sacrifício e redenção,
martírio e liberdade (idem, p. 146). Assim, entendemos funcionar uma
“semiose”, como diz Mbembe, própria da morte. Podemos pensar que,
no Chile, as revoltas são reprimidas com tiros nos olhos, para cegar9. No
Brasil, que dá as condições de produção ao nosso corpus, o enunciado
“mirar na cabecinha”10 é parte de uma política de Estado marcando
também um modo de poder que escolhe quais vidas importam e quais
não. Outro exemplo, esse relativo à pandemia, é o que teria confessado
Solange Vieira, assessora do Ministro da Economia Paulo Guedes: “É bom
que as mortes se concentrem entre os idosos… Isso melhorará nosso
desempenho econômico, pois reduzirá nosso déficit previdenciário”.11
Desse modo, o “testei positivo” funciona em determinada semiose
de morte que se dá no digital, não apenas porque o encontramos no
Twitter, mas porque o digital constitui a tecnologia de linguagem pela
qual os sentidos significam. O corpo-laudo, significado pela certificação
técnico-científica que o constitui, relaciona sentidos nas trincheiras onde
9 “Mais de 200 pessoas perderam visão em protestos no Chile. Vítimas foram atingidas por balas de borracha ou
chumbo disparadas por policiais durante as manifestações, iniciadas há menos de um mês. Governo diz que vai
custear tratamento de quem sofreu “violência política””. Por Deutsche Welle, 15/11/2019. Disponível em: https://
g1.globo.com/mundo/noticia/2019/11/15/mais-de-200-pessoas-perderam-visao-em-protestos-no-chile.ghtml.
Acesso em: 19 jul. 2020.
10 ““A polícia vai mirar na cabecinha e... fogo”, diz novo governador do Rio. Wilson Witzel (PSC) defende
execução de bandidos com fuzis e, antes de assumir, já fala em reeleição”. O Estado de S. Paulo, 1/11/2018.
11 Disponível em: https://www.fenae.org.br/portal/fenae-portal/noticias/assessora-de-guedes-acha-que-morte-deidosos-por-coronavirus-e-bom-para-reforma-da-previdencia.htm. Acesso em: 27 jul.2020.
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o sujeito entra em contato com o outro, algo já não mais possível nas ruas,
campos de guerra em que o distanciamento vira regra. Assim, o digital
não apenas remete a um biopoder que disciplina a vida, como a ele se
refere Rancière no texto citado, mas é constitutivo de um necropoder
que cria formas (significativas) de existência para a morte, como aponta
Mbembe.
Portanto, o “testei positivo”, à sombra da morte que a todos
abarca, conforma esse corpo que se autentica no digital para se
significar. Chancelado pela ciência como portador da doença, esse
sujeito reconhece e passa a ser reconhecido como um doente e, em
decorrência disso, também como arma. Assim, passa a ter a prerrogativa,
individual já que o Estado falha, de também assumir o poder soberano
de, com seu corpo, matar. A dimensão de gozo não deixa de fazer efeito
nesse indivíduo cujo corpo é constituído pela técnica. O sobrevivente
que conta sua história depois de ter saído do hospital depara-se com seu
corpo em seu poder de contágio, e após sua quarentena, como matéria
imunizada, com direito (atestado pela ciência) a continuar a participar
do jogo.
A possibilidade premente de sua própria morte aparece em uma
narratividade que – frente ao desamparo total, inclusive do Estado que
inicialmente nega a doença – tenta dar sentido (necessariamente coletivo)
realizado no digital, ao acontecimento. Como mostra Canguilhen, “curar,
apesar dos déficits, sempre é acompanhado de perdas essenciais para o
organismo e, ao mesmo tempo, do reaparecimento de uma nova ordem.
A isso corresponde uma nova norma individual” (CANGUILHEM, 2009,
p. 76). Assim, é preciso dar significado a essa nova norma estabelecida
no corpo do indivíduo. O retorno à “normalidade” é a volta a um jogo
que, em momento no qual “não tem mais mundo pra todo mundo” como
pensa a filósofa Deborah Danowski12, não é outro senão o do extermínio
de corpos. Nesse sentido, como parte de um mundo já acabado, o
sobrevivente precisa dar sentido à sua existência, inclusive ao fato de
ser vencedor-sobrevivente por ter também sido, seu corpo, uma arma
assassina.
Desse modo, facilmente, o discurso desse laudo-corpo transformado
em falo de destruição transforma-se no da autoridade da experiência.
Operam-se indistinções entre o normal e o patológico, entre o sujeito
e a clínica, entre a clínica e a ciência e, por fim, entre o sujeito e a
12 ““Não tem mais mundo pra todo mundo”, diz Deborah Danowski.” Marina Amaral entrevista. Disponível
em: https://apublica.org/2020/06/nao-tem-mais-mundo-pra-todo-mundo-diz-deborah-danowski/. Acesso em: 20
jul. 2020.
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ciência. Quando essas indistinções tentam legitimar justificativas para
as ações de governo, por argumentos de autoridade da experiência
individual (fakes ou não), observamos que tal formação discursiva não
opera negando a ciência exatamente, mas apagando diferenças. Esse é
o modo pelo qual são dadas sustentações aos interesses de governos.
No caso brasileiro, por exemplo, as indistinções servem perfeitamente
ao interesse de dar destino à produção de medicamentos pelo Exército,
no qual pesa a suspeita de superfaturamento na compra de insumos.13
Sem que entremos no mérito científico que tenta dar conta da ineficácia
desses medicamentos, notamos em nosso corpus a experiência individual
vencedora manifestar a potência da narratividade que reside na
virilidade em um mundo de exceção, de matar ou morrer. Nesse sentido,
a “verdade” bolsonarista, da qual dificilmente o sujeito se descola, é a de
que a vida seja realmente dura, de que seja preciso enfrentá-la com toda
violência e ódio necessários à sobrevivência em um mundo em que não
cabem todos. Por essa razão, o sujeito, não descolado dessas condições,
toma para si esse discurso que, ao contrário do que muitos dizem, não
é apenas “ignorante” ou advindo de uma “falta de consciência”. Em
vez de negada, a tragédia nesse contexto é tomada como inevitável, o
que permite que se diga (e que se reproduza) “Alguns vão morrer? Vão
morrer, ué, lamento. Essa é a vida”.14
O teste positivo dá existência ao corpo nesse mundo de morte.
Por outro lado, a imensidão de subnotificados e mortos por problemas
respiratórios sem relação com o Sars-CoV-2 são apenas sintomas. E “o que
é um sintoma, sem contexto, ou um pano de fundo?” (CANGUILHEM,
2009, p. 34).
A partir da experiência brasileira que faz que os indivíduos
submetam-se a testes pagos individualmente ou a eles sejam submetidos
quando a doença avançou a tal ponto de encontrarem o resultado
apenas na morte, “testei” provavelmente não aponte uma reversão do
13 Até meados de maio de2020, militares já haviam produzido1,2 milhão de comprimidos de cloroquina.
Disponível em: https://economia.uol.com.br/colunas/carla-araujo/2020/05/21/coronavirus-exercito-producaocloroquina.htm Acesso em: 20 jul.2020. Em junho, foi enviado ao Tribunal de Contas da União (TCU) pedido
de investigação sobre indícios de superfaturamento da compra de insumos para tal produção, que custaram
quase seis vezes mais que no ano anterior. Disponível em: https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/
redacao/2020/06/19/cloroquina-exercito.htm. Acesso em: 20 jul.2020.
14 Essa fala do presidente Jair Bolsonaro foi enunciada em programa policial de rede nacional de televisão aberta
em 27 de março de 2020 (Programa Brasil Urgente, de Datena, na TV Bandeirantes. Áudio disponível em: https://
www.youtube.com/watch?v=a0Li5VtMhHM. Acesso em: 20 jul.2020). O nível de falta de sentido de coletivo em
uma sociedade atomizada faz que não haja pudor sobre a não responsabilidade do Estado, permitindo enunciados
tais quais os pronunciados pelo presidente “E daí?”, “Não sou coveiro”, entre os inúmeros de enxurrada que não
cessa de não esgotar.
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individualismo exacerbado em uma sociedade já dilacerada. Assim
como em outro enunciado da pandemia, “se puder, fique em casa; se
não, use máscara”, o sujeito está individuado pela falha do Estado –
no caso brasileiro, pela falta de testes em massa, subnotificação e
manipulação estatística15. Dessa maneira, tanto os mais abastados, que
desde o início tiveram acesso a testes inatingíveis à população, quanto
comunidades carentes que passam a se organizar por conta própria16, a
individuação se dá por algum tipo de mobilização individual ou restrita
a agrupamentos autônomos para sanar a falha do Estado. Rancière toca
em tal falha ao apontar que, na França, enquanto o Estado aparece mais
presente no enfrentamento à pandemia, o serviço de saúde pública é
sucateado. Não causa espanto greve de servidores de saúde públicos
naquele país, em meio ainda a políticas restritivas de circulação, contra
condições precárias de trabalho17. No Brasil, enquanto todo o sistema de
saúde colapsa e enfermeiros em mobilizações pacíficas são agredidos18,
essa etapa já avançou: aqui não há mais essa “máscara” de Estado. O
fato de que o decalque do inglês “testei positivo para” tenha ocorrido
também com outras línguas, como francês, espanhol e italiano não é
mais que a confirmação, atestada de certo modo por Rancière, de que
essa falha do Estado não seja exclusiva do Brasil.
O digital, em meio a um constante estado de exceção, em que
as normas jurídicas ficam em suspenso, não é apenas um banco de
dados para a repressão que parte da vida dos corpos. Mbembe faz-nos
pensar que o digital funciona também como um modo de circulação de
sentidos que significa por diferentes semioses da morte, cuja soberania
se dá sobre os corpos isolados pelas telas em meio à destruição. O gesto
simbólico que consiste na tomada de temperatura por uma pistola em
direção à testa do sujeito sendo aquele mesmo gesto de execução por
15 No início de junho de 2020, o governo federal retira acesso ao portal de divulgação de dados diários para logo
em seguida retornar com números inferiores de casos e de óbitos. Inúmeras entidades se manifestam em carta de
repúdio disponível em: https://sbi.org.br/2020/06/08/nota-sobre-a-ocultacao-dos-dados-da-covid-19/. Acesso em:
27 jul. 2020. A partir de então, o Jornal Nacional, da TV Globo, por exemplo, dá seus números a partir de um
consórcio de informação baseado nos dados das secretarias estaduais (e não federal) de saúde.
16 “Paraisópolis contrata médicos e ambulâncias, distribui mais de mil marmitas por dia e se une contra o
coronavírus”. Disponível em: https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2020/04/07/paraisopolis-se-une-contrao-coronavirus-contrata-ambulancias-medicos-e-distribui-mais-de-mil-marmitas-por-dia.ghtml. Acesso em: 9
jul.2020.
17 “Manifestations des soignants : 18 000 personnes ont défilé à Paris selon la police, 250 rassemblements
ont eu lieu en France, d’après la CGT”. Disponível em: https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/
direct-les-soignants-manifestent-partout-en-france-pour-demander-plus-de-moyens-apres-l-epidemie-decoronavirus_4009657.html. Acesso em: 27 jul.2020.
18 “Enfermeiros fazem ato no DF em favor do isolamento social: ‘Estamos morrendo’”. Disponível em: https://
g1.globo.com/df/distrito-federal/noticia/2020/05/01/enfermeiros-fazem-ato-no-df-para-reforcar-necessidade-deisolamento-social-estamos-morrendo-na-luta-contra-a-covid-19.ghtml. Acesso em: 27 jul.2020.
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arma de fogo condensa a simbiose entre vida e morte nos processos de
sujeição do corpo social digital. Tal compreensão reconhece a dimensão
biopolítica do digital mas também sua face necropolítica, pela qual os
sujeitos constituem sentidos e se constituem como corpos cuja existência
é autenticada pela técnica, esta que irá fazer o serviço de separação
– entre quem pode continuar a participar do “jogo” e quem pode ser
eliminado, como em um reality show - em um mundo em que a vida
resta cada vez mais indistinta da morte.
CONCLUSÃO

Com a pandemia observamos uma mudança na língua, tal como
em períodos de grandes transformações, conforme Françoise Gadet e
Michel Pêcheux apontam ter ocorrido em 1789 na França e em 1917
na Rússia (GADET; PÊCHEUX, 2004). Nossa análise dá a entender que
o vírus abalou o curso da história, afetando inclusive o funcionamento
linguístico. Mesmo com a proximidade do acontecimento, sugerimos
que tal abalo, entretanto, visto a partir do enunciado “testei positivo
para o Covid-19” não sinaliza uma reversão do curso individualista
próprio do capitalismo, mas se faz simbolicamente, na personalização
do teste, em consonância com o aprofundamento de impulsos de
sobrevivência individuais, em cenário dominado pela técnica. Segundo
Orlandi, o processo de constituição do individualismo é “o modo
pelo qual a articulação simbólico-política, o processo de individuação
do sujeito, realiza a forma-sujeito histórica geral do capitalismo, a do
sujeito individuado; forma-sujeito que, no capitalismo, se realiza pelo
pragmático: o sujeito das coisas a saber” (ORLANDI, 2017, p. 330).
Ao buscar o teste, se sintomático, o sujeito busca autenticação de uma
verdade já sabida ou suposta. Se assintomático, sua busca pelo teste
expressa sua vontade de saber na ciência. Se, por um lado, a sintaxe
da língua muda, a linguagem médica não parece ter sofrido nenhuma
alteração na medida em que “imunidade” aparece como uma recompensa
por quem passou pela prova, mesmo que “imunidade” não signifique
muito nem no imaginário científico nesse caso. Assim, mesmo em meio
a fakenews das mais criativas, é a ciência o nome que assume a proa em
direção a uma verdade não raramente apaziguadora. A possibilidade de
imunidade, uma insígnia que atestaria o enunciado “venci”, mistura-se
à incerteza, à provisoriedade das descobertas materializada nos efeitos
duvidosos da infecção em cada corpo, à invisibilidade do vírus e à falta
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de futuro. Na busca do saber sobre a doença, é na indistinção de sentidos
que essa forma-sujeito individualiza-se.
Vimos que, individuado pela falha do Estado, o sujeito que diz
“testei positivo/negativo” assujeita-se a uma existência dada pelo
aparato técnico-científico em processos de indistinção entre o sujeito e
o laboratório. Porém, além desse assujeitamento, o resultado do teste e o
que sente em seu corpo podem se confrontar na formulação de sentidos
desse sujeito pela narratividade no digital. Se por um lado, o digital, como
condição de produção desses sentidos, impele o sujeito a reproduzir
consensos discursivos (ideológicos) particulares, por outro lado, esse
mesmo digital é a trincheira por onde o sujeito irá elaborar distinções,
confrontando o subjetivo ao objetivo, a vida concreta à abstração
técnico-científica que o determina e o identifica. Sobre o caráter duplo
do digital, de reprodução mas também de deslocamento, Orlandi o
compara ao caráter vivo da língua, tal qual tomada por Pêcheux:
Ele [Pêcheux] fala da língua “não como um sistema, mas
como o real específico formando o espaço contraditório
do desdobramento das discursividades”. Diz, também, que
a materialidade discursiva remete às condições verbais
de existência dos objetos em sua conjuntura histórica. O
discurso determinando a relação com a exterioridade, sua
historicidade. De certo modo, parafraseando esta posição,
mas deslocando-a, podemos afirmar que, na sociedade
contemporânea, o digital (Pêcheux diz “a língua”) é parte
das condições de existência dos objetos no desdobramento
das discursividades, em uma conjuntura dada. [...] Também
o digital tem este estatuto de deslocamento da relação
sujeito e sentido. (ORLANDI, 2017, p. 331)

Mostramos que a sintaxe muda e que tal mudança ocorre no e pelo
digital. Uma abordagem da língua que venha sob o nome de “tecnologias
da linguagem” implica não apenas identificar as movimentações do
sistema linguístico, mas observar que tais funcionamentos são possíveis
apenas por configurações históricas que lhe dão significado. Desse modo,
observamos “sentidos outros” trazidos pela pandemia, pela língua e/mas
também pela tecnologia de linguagem que é o digital que a ela dá sentido.
No cenário distópico em que a duras penas sobrevivemos, tais “sentidos
outros” não se relacionam apenas a modos de formulação simbólica
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de nossa sobrevivência, mas de modos de “sobre-existência”, como
afirmou Orlandi19, na medida em que os sentidos sempre escapam, em
direção ao que de melhor poderíamos ter feito. Em suma, “testei positivo
para o Covid-19” funciona como forma de indistinção do indivíduo e
do laboratório, em um mundo feito de um passado já desastroso, cuja
ordem é o digital.
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RESUMO:

Este artigo lê a pandemia de Covid-19, doença do novo
coronavírus, como acontecimento discursivo, que estrutura o dizer e
domina discursividades, na metaforização de sentidos. Pelo dispositivo
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da Análise de Discurso, o objetivo do trabalho é analisar formulações do
discurso jornalístico com os sintagmas nominais isolamento social/físico
e distanciamento social/físico, situando o sujeito e os desdobramentos
históricos que (re)significam as relações sociais pelo digital na pandemia.
A análise mostra, a partir de um corpus constituído de materiais publicados
de 1990 a 2020 no site do jornal Folha de São Paulo, um dos principais
no Brasil, que o acontecimento da pandemia, no encontro do inter e do
intradiscurso, domina sentidos, entre a paráfrase e o efeito metafórico na
língua, significando a relação do sujeito pelo/com o digital.
Palavras-chave: pandemia de Covid-19; discurso jornalístico pelo digital; Análise de
Discurso; isolamento social/físico; distanciamento social/físico.
ABSTRACT:

This article reads the Covid-19 pandemic, a disease of the new
coronavirus, as a discursive event, which structures the saying and
dominates discursivities, in the metaphorization of meanings. Through
the Discourse Analysis device, the objectives are to analyze formulations
of journalistic discourse with noun phrases isolamento social, isolamento
físico, distanciamento social e distanciamento físico, placing the subject
and the historical developments that (re) signify social relations by digital
in the pandemic. The analysis shows, based on the corpus, with materials
published from 1990 to 2020 on the website of the newspaper Folha de
São Paulo, one of the main ones in Brazil, that the pandemic event, due
to the inter and intradiscourse meeting, dominates meanings, between
the paraphrase and the metaphorical effect in the language, meaning the
relation of the subject by / with the digital.
Keywords: Covid-19 pandemic; digital journalistic discourse; Discourse Analysis;
isolamento social/físico; distanciamento social/físico.
INTRODUÇÃO: CORPUS EM PANDEMIA

O discurso jornalístico materializa periodicamente os sentidos e
as palavras, ainda que pareçam evidentes em um texto, uma matéria,
sob efeito da organização sintática (ORLANDI, 1996), podem significar
diferentemente para os sujeitos, em uma abertura à interpretação,
determinada historicamente. Em tempos de pandemia de Covid-19,
doença do novo coronavírus que se espalha rapidamente no planeta
desde dezembro de 2019, nos perguntamos
como funciona a
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produção de sentidos pelo digital e pelo discurso jornalístico a partir
do acontecimento discursivo da pandemia? Com essa questão de
pesquisa, nos propomos a (i) analisar, no período anterior e no momento
de surgimento da doença, como as formulações com os sintagmas
nominais distanciamento social, distanciamento físico, isolamento social
e isolamento físico significam no discurso do jornal Folha de São Paulo;
e (ii) situar o sujeito e os desdobramentos históricos que (re)significam
as relações sociais pelo digital em meio ao acontecimento discursivo da
pandemia, na materialidade do discurso jornalístico. A formulação, esse
gesto ideológico mínimo (ORLANDI, 1996), nos é interessante, sendo “o
ponto nodal, a intersecção entre a constituição e a circulação, o meio e
o processo, ligados pelo corpo da linguagem” (DIAS, 2018, p. 186). Não
deixamos, porém, de pensar, quanto à relação de sentido na pandemia,
que, hoje, “a questão da circulação se impõe” (ORLANDI, 2020, n. p.),
atrelando-se à constituição e à formulação das discursividades.
Desta forma, o novo coronavírus ou a síndrome causada por esse
organismo, a Sars-CoV-2, não são tomados neste trabalho pelo viés de
disciplinas — institucionalizando áreas do conhecimento — da Saúde
(HUARCAYA-VICTORIA, 2020) ou da Economia (MAVROUDEAS,
2020), por exemplo, mas, sim, pela entrada discursiva e ideológica em
funcionamento na linguagem (PÊCHEUX, 1997). Para tal, a pior pandemia
do século é lida por nós enquanto acontecimento discursivo, a partir
do qual os sentidos se metaforizam, ainda que exista uma “indistinção,
agora formulada em silêncio, que se espalha na metaforização do susto
global do capitalismo, mas, sobretudo, nosso” (ORLANDI, 2020, n.
p.). As “palavras se encharcam de sentidos de pandemia e as nossas
interpretações se espalham inquietas, sentidos fogem”, pois esse estado
de alarme contagia “não só as posições sujeito, mas também as palavras,
os sentidos. Esse pode ser um ponto de partida, a metaforização da
pandemia atravessando fronteiras na linguagem e distinguindo sentidos,
irrompendo em palavras que surgem de qualquer parte” (ORLANDI,
2020, n. p.).
No nosso caso, tomamos a pandemia como ponto inicial
e o arquivo do jornal Folha de São Paulo, cuja versão digitalizada é
líder em assinantes no Brasil (FOLHA..., 2020, n. p.), como entrada
para a análise. Nesse momento de alarme, a pesquisa por notícias
em websites da grande mídia brasileira cresceu, em média, 40% nas
primeiras semanas de pandemia no país, em março, segundo o Instituto
Verificador da Comunicação (SILVA, 2020). O número pode apontar
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para a ampla circulação desses discursos entre sujeitos atravessados
pela memória digital, “o lugar da contradição, onde a memória escapa à
estrutura totalizante da máquina (memória metálica), saindo do espaço
da repetição formal e se inscreve no funcionamento do interdiscurso
(memória discursiva)” (DIAS, 2018, p. 105). Nos centrando, em primeiro
momento, na questão de pesquisa e nos objetivos de análise, notamos,
então, “regularidades de funcionamento” (ZOPPI- FONTANA, 2005,
p. 3) no arquivo jornalístico da Folha que nos permitiram chegar a um
corpus, constituído por domínios de memória, atualidade e antecipação
(COURTINE, 2009).
Dito isto, observamos no arquivo da Folha a regularidade dos
sintagmas nominais distanciamento social, distanciamento físico,
isolamento social e isolamento físico, tendo as construções irrompido
976, 60, 2.129 e 35 vezes, respectivamente, em formulações de 1990
a 2020 (até 10 de junho do presente ano). Ainda que a filtragem de
matérias da Folha tenha sido feita pela pesquisa de palavras-chave no
buscador do site homônimo (www.folha.uol.com.br), não queremos
apontar para uma análise terminológica. Reconhecemos que os efeitos
de sentido em distanciamento social/físico e isolamento social/físico
não se originam nas palavras em si. Pretendemos com a análise do
discurso jornalístico que circula pelo digital, isto sim, compreender
funcionamentos a partir do acontecimento discursivo da pandemia de
Covid-19, construindo, com os dispositivos teórico-analíticos da Análise
de Discurso franco-brasileira, “procedimentos [e] expondo o olhar-leitor
a níveis opacos à ação estratégica de um sujeito” (PÊCHEUX, 1999,
p. 8). Pelo entremeio dessa disciplina, por fim, o discurso jornalístico
é analisado “como formador de redes interdiscursivas, por meio de
retomadas, réplicas, atualizações e deslocamentos de outros tantos jáditos, de dizeres oriundos de campos diversos” (SCHWAAB, ZAMIN,
2014, p. 53). Um discurso que se fia a outros discursos, materializandose na rede linguageira e significante pela história. Efeitos de sentido, em
uma situação sócio-histórica, para locutores (ORLANDI, 2007).
PANDEMIA: ACONTECIMENTO DISCURSIVO PELO DIGITAL

A pandemia de Covid-19 pode ser compreendida como
acontecimento discursivo, noção que implica, de acordo com Pêcheux
(2015, p. 17), o “ponto de encontro de uma atualidade e uma memória”.
Em outras palavras, esse cruzamento da atualidade (interdiscurso) com
a memória (intradiscurso) se dá na formulação, constituída pelo já-dito
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e pelo dizer do sujeito, instaurando “o efeito de memória: os sentidos
são rememorados, atualizados, re-significados” (INDURSKY, 2003, p.
103). Portanto, situar o acontecimento discursivo entre interdiscurso e
intradiscurso é afirmar que “todo enunciado é intrinsecamente suscetível
de tornar-se outro, diferente de si mesmo, se deslocar discursivamente de
seu sentido para derivar para um outro” (PÊCHEUX, 2015, p. 53). Assim,
o enunciado é “linguisticamente descritível como uma série (léxicosintaticamente determinada) de pontos de deriva possíveis, oferecendo
lugar à interpretação. É nesse espaço que pretende trabalhar a análise de
discurso” (PÊCHEUX, 2015, p. 53).
Pêcheux (2015, p. 56), no entanto, frisa que a noção de
acontecimento discursivo não pretende entender o discurso como um
“aerólito miraculoso, independente das redes de memória e dos trajetos
sociais nos quais ele irrompe”, pois a memória de que trata a Análise
de Discurso é aquela social, funcionando nas/pelas práticas discursivas
(PÊCHEUX, 1999). Contudo, “todo discurso marca a possibilidade de
uma desestruturação-reestruturação dessas redes e trajetos: todo discurso
é o índice potencial de uma agitação nas filiações sócio-históricas de
identificação, na medida em que ele constitui ao mesmo tempo um efeito
dessas filiações e um trabalho” (PÊCHEUX, 2015, p. 56). Assumindo o
trabalho ideológico na produção de sentidos, o autor escreve sobre a
possibilidade de “deslocamento” do enunciado, na história e no/pelo
sujeito, visto que “não há uma identificação plenamente bem sucedida,
isto é, ligação sócio-histórica que não seja afetada, de uma maneira ou
de outra, por uma ‘infelicidade’” (PÊCHEUX, 2015, p. 56).
O acontecimento da pandemia, por sua vez, “domina as
discursividades, sobretudo, no que dizemos paira a metaforização dessa
ameaça global” (ORLANDI, 2020, n. p.). O que enunciamos é afetado
pelos sentidos de/em pandemia. O que formulamos simboliza a doença
(e a ignorância sobre complicações da enfermidade) em nós, nos nossos
corpos em contato/contágio. Para Orlandi (1996, p. 82), os pontos de
deslize possíveis em uma formulação — possíveis pelo acontecimento
discursivo — são o lugar/locus em que se produz o efeito metafórico, “onde
língua e história se ligam pelo equívoco (materialmente determinado)
que se define o trabalho ideológico, em outras palavras, o trabalho da
interpretação”. Nesse sentido, considera-se metáfora “palavras que falam
com outras palavras, produzindo transferência de sentidos equívocos,
silenciosa ou explicitamente, com ou sem nosso consentimento, com ou
sem nosso conhecimento” (ORLANDI, 2020, n. p.).
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Porém, manifestando, com Pêcheux (2015), que o discurso é um
“índice” de agitação na identificação (construída sócio-historicamente) e
que pode tornar-se outro discurso, na relação movediça entre os sentidos,
é interessante pensar que “algo do mesmo está nesse diferente; pelo
processo de produção de sentidos, necessariamente sujeito ao deslize,
há sempre um possível ‘outro’, mas que constitui o mesmo” (ORLANDI,
1996, p. 81). O acontecimento discursivo, retomando, não se constitui do
“zero”, implica a estrutura interdiscursiva pela interpretação do sujeito,
pois “o mesmo já é produção da história, já é parte do efeito metafórico.
A historicidade está aí representada justamente pelos deslizes (paráfrases)
que instalam o dizer no jogo das diferentes formações discursivas”
(ORLANDI, 1996, p. 81). O discurso jornalístico sobre a pandemia,
desse modo, não é um “aerólito miraculoso”, desvinculado da rede de
significação social, mas, sim, significa e constitui a memória do dizer,
produzindo novos (efeitos de) sentidos para construções com isolamento
social/físico e distanciamento social/físico. “Fala-se a mesma língua, mas
se fala diferente. Pelo efeito metafórico. Esse deslize, próprio da ordem
do simbólico, é o lugar da interpretação, da ideologia, da historicidade”
(ORLANDI, p. 81, 1996).
Dizer a pandemia, interpretar essa possibilidade de contágio,
e morte, funciona no “ponto de encontro” do discurso jornalístico,
formulando cotidianamente o real, com a memória digital, historicizando,
pela discursividade do digital (da qual, conforme Dias [2018, p. 190], a
“‘iminência da desaparição’ faz parte”, pela possibilidade do “deletar”,
pela “desaparição pelo excesso, pela quantidade que apequena e
indistingue os dizeres na massa de outros”), a relação com os efeitos,
não apenas os da transmissão viral, mas, principalmente, os efeitos de
sentido da pandemia em nós. No limite, a “iminência da desaparição”,
sobre a qual escreve Dias (2018), em relação ao digital, é o que
potencializa, também, o novo coronavírus enquanto “ameaça global”,
um risco de contágio que, pela proporção de contaminação viral e pelo
risco de morte entre os infectados, “desestabiliza” sujeitos e, assim,
metaforiza sentidos possíveis para sujeitos em um mundo logicamente
“desestabilizado” pelo isolamento e distanciamento social/físico. Ainda
de acordo com Dias (2018, p. 43), essa “desestabilização” de sentidos
se dá com ênfase pela circulação, elemento que “se sobressai ao da
formulação e ao da constituição no processo de produção dos discursos
e do conhecimento, pela maneira como a noção de informação se
discursiviza em nossa sociedade”.
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ISOLAMENTO E DISTANCIAMENTO: ENTRE O “MESMO” E O “DIFERENTE”

Dizer o “mesmo” constitui dizer de forma “diferente”, pensando
a estrutura inter e intradiscursiva enquanto “ponto de encontro” a partir
do qual se produz o acontecimento discursivo. No corpus em pandemia,
de textos atravessados pela significação de isolamento social/físico e
distanciamento social/físico, o acontecimento da Covid-19 irrompe,
pela determinação histórica dos sentidos e pelo trabalho ideológico
(da interpretação), sentidos outros para tais construções linguísticodiscursivas. Por isso, investimos, nesse primeiro momento, em recortes
de textos com os quais podemos situar/interpretar o funcionamento
dessas formulações do discurso jornalístico, em um gesto, contínuo, de
descrição e análise do material.
Para se ter ideia sobre o funcionamento discursivo no corpus,
formulações com distanciamento físico ocorreram, antes do
acontecimento da pandemia, em seis textos da Folha de São Paulo,
sobre relação familiar, celebridades e mundo do esporte. Na matéria de
Leão (2003, n. p.), por exemplo, em que “a partir do momento em que
começam a crescer, os pais, pensando na disciplina e no respeito, perdem
a espontaneidade e a liberdade de botar a criança no colo (...). Um certo
distanciamento físico começa a permear as relações”, o distanciamento
físico familiar decorre de uma prática (perder “a liberdade de botar a
criança no colo”). Já na formulação de Eichenberg (2004, n. p.), sobre
uma atriz francesa, na qual o jornalista afirma que “a necessidade de
Catherine Deneuve de manter um diário é alimentada, exclusivamente,
pelo distanciamento físico e psicológico de sua realidade, de seu lar,
família e amigos”, o distanciamento físico da artista decorre de uma
escolha por afastamento “de sua realidade”.
As formulações com distanciamento social antes da pandemia
apareceram em 16 textos publicados no portal e jornal impresso do
veículo de comunicação e diziam respeito a diversas questões, como
desigualdade social, vício em tecnologia e até, em contexto de outra
pandemia. Uma das maneiras apresentadas é a da vontade de uma certa
parcela da sociedade de se afastar das convenções sociais relacionadas
a determinados grupos, pelo funcionamento de estereótipos, que são “as
imagens mentais que mediatizam nossa relação com o real. Trata-se de
representações feitas, esquemas culturais, diz ele, preexistentes, com a
ajuda dos quais cada um filtra a realidade ambiente” (LIPPMANN, 1922
apud ORLANDI, 2001, p. 17). Esse distanciamento pode também ser, ou
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não, físico, pensando realmente em uma distância de determinado lugar
dentro do espaço. Como no texto de Mendes (2020, n. p.), no qual é
abordada a questão da criação dos bairros Higienópolis e Paraisópolis da
cidade de São Paulo, “o bairro que nasceu no início do século passado
sob a promessa de higiene, de água encanada e esgoto, de proteção
contra a malária, que ofereceu distanciamento social e sanitário do
centro”.
Essa ideia de distanciamento social, que também pode ser físico, é
trazida por Orlandi (2001, p. 14) ao dizer que existe uma “verticalização
das relações horizontais na cidade que, de espaço material contíguo, se
transforma em espaço social hierarquizado (vertical)”. Nesta hierarquia
verticalizada, o aliado e o inimigo “se indistinguem” e as diferenças
“se significam pela categorização em níveis de dominação e impede
a convivência, o trânsito horizontal, as relações de contiguidade”
(ORLANDI, 2001, p. 14). Esse distanciamento social dizia respeito à
organização social verticalizada que, segundo a autora, se refletirá no
espaço social, “separando regiões, determinando fronteiras que nem
sempre são da ordem do visível concreto, mas do imaginário sensível”
(ORLANDI, 2001, p. 14).
Por outro lado, o distanciamento social apareceu em textos
associando-se a pessoas que se afastam da sociedade, inicialmente
referindo-se àquelas que trocavam a interação social por assistir à
televisão, como no texto “Por que tirar a televisão do quarto” (2004, n.
p.), no qual se afirma que, quanto mais a pessoa se isolar para assistir à
televisão, “maior o distanciamento social e familiar”. Depois, a mesma
ideia é apresentado para falar sobre pessoas viciadas em celular, que
passam a se comunicar somente por ele, sem conversar pessoalmente
com os “outros”, sendo o distanciamento social um dos sintomas
daqueles que são muito apegados a esses aparelhos eletrônicos.
Durante a pandemia de H1N1, que aconteceu durante o ano de
2009, formulações com distanciamento social surgiram como medida
preventiva para se evitar a disseminação da doença, como na matéria
(2009, n. p.) que diz que, no México, foram iniciadas “as medidas
recomendadas pela OMS para estes casos, como o distanciamento social,
fechamento de escolas e proibição de concentrações maciças”. Já neste
outro texto, distanciamento social é uma das medidas que reduzem a
taxa de reprodução do vírus, pois auxilia a “controlar a eficiência de
transmissão do vírus, tempo que uma pessoa permanece infectada e a
quantidade de pessoas com quem ela mantém contato” (HANASHIRO,
2009, n. p.).
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A partir da disseminação do novo coronavírus no planeta, porém, o
discurso jornalístico passa a significar distanciamento físico, por exemplo,
enquanto medida combativa à doença, associando as expressões a essa
enfermidade. É o caso do editorial “Maratona inglória” (2020, n. p.), no
qual se lê que, “num momento em que a pandemia do novo coronavírus
recrudesce, impondo o distanciamento físico e o uso de máscaras,
formaram-se aglomerações que poderiam ter sido evitadas com melhor
orientação e planejamento” (MARATONA…, 2020, n. p.), e da matéria
de Pinto (2020a, n. p.), sobre “as medidas de distanciamento físico para
combater a pandemia no Brasil [que] tiveram algum efeito, mas ainda
não foram suficientes para controlar a transmissão do coronavírus no
país” (PINTO, 2020a, n. p.). Na primeira formulação, o “distanciamento
físico e o uso de máscaras” são uma imposição do momento (no qual
o “novo coronavírus recrudesce”), ainda que haja “aglomerações que
poderiam ter sido evitadas” — pelo distanciamento físico. Da mesma
forma, a segunda matéria relaciona distanciamento físico às “medidas”,
que “tiveram algum efeito”, “para combater a pandemia”.
Há, também, outras matérias que significam o distanciamento
físico em relação a uma medida numérica ou quantificável, assumindose o acontecimento da pandemia de Covid-19. Assim, o texto de Alonso
(2020, n. p.) explica que lojas na Alemanha reabririam, em abril de
2020, “desde que garantido o distanciamento mínimo de 1,5 metro entre
os clientes. A volta das aulas (...) [deveria] acontecer a partir de 4 de
maio, quando termina a vigilância do bloqueio, também com medidas
de distanciamento físico” (ALONSO, 2020, n. p.). Já a matéria de Pinto
(2020b, n. p.), formula que nos países europeus com retorno às aulas
em abril “haverá medidas de distanciamento físico; na Dinamarca, por
exemplo, havia “uma escola infantil onde cada criança ocupava apenas
uma mesa, a pelo menos dois metros de distância de outros colegas”.
Em ambos textos, o distanciamento físico retorna, em um gesto de
paráfrase, no trecho sobre “distanciamento mínimo de 1,5 metro entre
os clientes”, na primeira formulação, e em “dois metros de distância de
outros colegas”, no último enunciado.
Já formulações com distanciamento social, depois da pandemia
do novo coronavírus, apresentam-se da mesma forma de quando foram
apresentada em matérias que tratavam a pandemia da gripe suína: com
uma ideia mais focada nesse afastamento e não realização de atividades
consideradas de interação social, relacionando-se à significação
apresentada na matéria que retratava pessoas viciadas em tecnologia.
No texto de Teixeira e Junior (2020, n. p.), o distanciamento social é
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apresentado como uma abordagem que “visa reduzir o contato entre
infectados e não infectados, com medidas em larga escala (cancelar
eventos, fechar espaços públicos) e decisões individuais (evitar
aglomerações, manter distância interpessoal, ter etiqueta respiratória)”.
Em outro texto, a expressão é apresentada como “afastamento físico,
proibição de aglomerações, identificação e isolamento dos pacientes
infectados” (SROUGI, 2020, n. p.), aparecendo aqui a relação próxima
que distanciamento social/físico e isolamento físico/social passaram a
ter após a pandemia. Porém, distanciamento social, em alguns textos,
quando se refere a isolamento em locais específicos e fechados, também
relacionou-se a uma medida numérica, como no trecho em que “significa
combater a difusão do vírus ao manter um espaço de pelo menos
dois metros com relação a outras pessoas” (MORATH, HILSENRATH,
CHANEY, 2020, n. p.), evitando “saídas desnecessárias e não participar
de ocasiões sociais com mais de 10 pessoas” (MORATH, HILSENRATH,
CHANEY, 2020, n. p.).
A nossa análise também considerou interessantes textos com os
sintagmas nominais distanciamento físico/social e isolamento físico/
social, simultaneamente. É o caso desta coluna de opinião atribuída a
João Doria (2020, n. p.), governador de São Paulo, pelo Partido da Social
Democracia Brasileira (PSDB), até o presente momento, na qual se afirma
que “o isolamento social é a única forma de evitar a explosão mortífera
do vírus (...). Cada município, empresa, indústria ou comunidade deve
providenciar suas regras de distanciamento físico nos equipamentos de
uso coletivo”. Na formulação, podemos interpretar que isolamento social
e distanciamento físico funcionam parafrasticamente, pois ambos são
formas de “evitar a explosão mortífera do vírus”. Igualmente, os textos
de Rodrigues (2020) e Bonduki (2020), além da matéria sobre o uso
de celular na pandemia (2020), significam isolamento e distanciamento
enquanto o “mesmo”:
associações esportivas espalhadas pelo mundo têm criado
protocolos para tentar retomar seus respectivos calendários
de treinos e torneios. A lista de recomendações para o
retorno às práticas inclui desde o distanciamento físico
de atletas até a proibição do cuspe durante jogos (...).
O projeto já foi entregue ao governo, que deverá dar
uma resposta sobre a retomada do futebol em reunião
no dia 6 de maio, quando a chanceler Angela Merkel
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se reunirá com autoridades dos 16 estados do país para
discutir o relaxamento das medidas de isolamento social
(RODRIGUES, 2020, n. p.)

A prevenção ao contágio exige uma mudança de
comportamento social, questão que deveria estar no rol
de preocupação dos governos para tornar mais efetivo
o isolamento físico. Vera Paiva, professora do Instituto
de Psicologia da USP e coordenadora de um projeto de
prevenção à Aids (...), afirma que é necessário formular
estratégias específicas (...). Usando sua experiência na
prevenção à Aids, ela afirma que sem uma mudança de
mentalidade (...), será difícil evitar que as pessoas passem
a ter um distanciamento físico seguro para evitar a
contaminação. (BONDUKI, 2020, n. p.)

O fechamento das escolas empurrou milhares de alunos
e seus professores para a frente de computadores, tablets
ou smartphones. Esta tem sido a maneira encontrada em
grande parte das escolas para que os estudos não sejam
totalmente interrompidos enquanto o isolamento durar. Se
a presença das telas em nossas vidas já era um caminho sem
volta bem antes do coronavírus, agora, com a necessidade
de distanciamento físico, essa situação ficou ainda mais
evidente (CELULAR..., 2020, n. p.)

Na formulação de Rodrigues (2020), o distanciamento físico faz
parte dos “protocolos” e “lista de recomendações” para centros esportivos
abrirem as portas e, no caso da Alemanha, essas “medidas de isolamento
social” precisariam da aprovação política para começar a valer no país.
A relação parafrástica entre isolamento e distanciamento se mantém,
ainda, na formulação retirada de Bonduki (2020), sugerindo uma
“mudança de comportamento social” para um isolamento físico “mais
efetivo”. Aqui, a especialista consultada pelo jornal, uma professora da
Universidade de São Paulo, afirma que o distanciamento físico depende
de uma “mudança de mentalidade” das pessoas. Por fim, na matéria
sobre uso de celular (2020) durante a pandemia, existe a necessidade
de usar as telas (“computadores, tablets ou smartphones”) na educação
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“enquanto o isolamento durar” ou enquanto houver “a necessidade de
distanciamento físico”.
No entanto, construções do discurso jornalístico significam,
também, isolamento e distanciamento diferentemente, metaforizando
sentidos a partir do acontecimento da pandemia. Nos textos de Pinto
(2020d, n. p.; 2020e, n. p.), respectivamente, sobre a declaração de
Maria van Kerkhove, líder técnica da Organização Mundial da Saúde
(OMS), que afirmou que a máscara “só é útil se for parte de um pacote
maior, incluindo distanciamento físico, higiene e teste, tratamento dos
doentes, rastreamento de contatos e isolamento dos suspeitos”, e a
respeito da recomendação da OMS para “vigilância (por meio de testes,
rastreamento e isolamento) e as medidas de distanciamento físico”,
distanciamento físico e isolamento são métodos (“um pacote”) distintos
para o combate à doença, de maneira que o primeiro é uma “medida” e
o segundo, um aspecto da “vigilância”. Em continuação, outras matérias
também significam formulações com isolamento e distanciamento
diferentemente, pela possibilidade mesma dos pontos de deslize na
língua:
Não houve lei de confinamento, mas as recomendações
do Ministério da Saúde [da Suécia] são claras: mantenha
distanciamento físico; fique em casa se tiver sintomas ou
se for do grupo de risco. Caso contrário, vá trabalhar. (...)
“Moro e trabalho na Suécia desde 2017, e Alejandra, minha
mulher, vive na Alemanha. Quando decidimos engravidar,
combinamos que ela viria morar comigo na Suécia a
partir de julho (...). Precisava chegar [na Alemanha] pelo
menos duas semanas antes do parto, por causa da regra de
isolamento de 14 dias”. (PINTO, 2020c, n. p.)

Empresas já se preparam para uma nova rotina de trabalho
após o isolamento. Além da preocupação em adotarem
protocolos de segurança para evitar o contágio, como a
adoção de medidas que garantam distanciamento físico,
outra estratégia é implementar a testagem em massa
para identificar funcionários que possam ter contraído a
Covid-19 e não sabem. (NARCIZO, MARTÍNEZ-VARGAS,
2020, n. p)
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As especialistas alertam para a importância do apoio
para quem perdeu alguém ou trabalha na linha de frente
no combate à Covid-19, para que elas não se sintam
sozinhas e desprotegidas. ‘Eu gosto da ideia usada pela
OMS (Organização Mundial da Saúde) de falar em
distanciamento físico, e não em isolamento, entendendo
que socialmente estamos criando formas de estarmos
juntos’, diz [a psicóloga Erika] Pallottino. (HENRIQUES,
2020, n. p.)

Na matéria de Pinto (2020c), sobre um casal que espera o
nascimento do filho em meio à pandemia, distanciamento físico é uma
das “recomendações do Ministério da Saúde”, apesar da falta de “lei
de confinamento” no país. O isolamento, no entanto, é uma “regra”
e tem duração de “14 dias”, a partir da chegada do turista ao novo
destino. Já na formulação de Narcizo e Martínez-Vargas (2020, n. p.),
“a adoção de medidas que garantam distanciamento físico” faz parte
de um “protocolo” e deve integrar a “nova rotina de trabalho após o
isolamento”, isto é, sentidos de distanciamento físico e isolamento se
metaforizam de forma que o distanciamento segue “após o isolamento”.
Por fim, no texto de Henriques (2020, n. p.), que entrevistou uma
psicóloga sobre o apoio a pessoas vitimadas pela Covid-19, a especialista
sugere falar em distanciamento físico, e “não em isolamento”, pois
“socialmente estamos criando formas de estarmos juntos”. Pelos pontos
de deslize nas formulações, distanciamento físico e isolamento passam a
significar diferentemente, enquanto o primeiro possibilitaria uma “forma
de estarmos juntos” na pandemia de Covid-19, o segundo excluiria essa
chance. E instituições tão caras ao discurso jornalístico, como a OMS,
passam a regular, ou a tentar regular — a ordem do discurso comunica
e, também, não comunica, lembramos, com Pêcheux (1997) —, essa
dispersão de sentidos, autorizando determinadas versões sobre o dizer,
sobre os sujeitos e sobre as relações sociais.
SUJEITOS E RELAÇÕES SOCIAIS: (RE)SIGNIFICANDO PELO DIGITAL

Temos visto que, pelo acontecimento discursivo da pandemia, é
possível ler o arquivo da Folha de São Paulo com uma lacuna temporal
anterior e durante o surgimento da doença, lançando um olhar (sujeito
pesquisador) sobre o processo de produção de sentidos, diante do
efeito metafórico e da metaforização de termos associados, hoje, ao
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novo coronavírus. No arquivo recorrido, a primeira vez que ocorre o
sintagma nominal isolamento físico, por exemplo, é em novembro de
1994 e se refere ao Documento Militar do Leste (CML). No referido
jornal, o documento oficial é divulgado na íntegra. O texto trata de
uma ação militar cuja finalidade é “reunir e consolidar a experiência
adquirida pelas Unidades do CML em exercícios e Operações Urbanas
de Segurança Integrada em áreas de favela” (LEIA..., 1994, n. p.). Por esta
materialidade discursiva, isolamento físico funciona parafrasticamente
como “controle” de trânsito de pessoas e veículos. Nada tem a ver,
portanto, com questões relacionadas à saúde pública, ainda que uma
das justificativas para o controle militar da área seja o combate ao tráfico
de drogas.
Cinco anos depois da primeira formulação no site da Folha,
isolamento físico significa em outro texto do jornal, sobre a condição de
preso político de Abdullah Ocalan, líder do Partido dos Trabalhadores
do Curdistão (PKK), “distanciado” (distanciamento funcionando como
paráfrase possível para isolamento) física e politicamente do seu grupo.
Outros textos do jornal também significam isolamento físico pelo
exercício militar, como nas publicações de Bonalume Neto (2004) sobre
a Al Qaeda; Flint (2007) e Antunes (2008), sobre conflitos na Faixa de
Gaza; e Mioto (2015), envolvendo o confronto entre Israel e Palestina. Na
publicação de Flint, por exemplo, isolamento físico é uma consequência
do “clima de prisão” na região.
Da mesma maneira que formulações com isolamento social,
cuja análise virá em seguida, o isolamento físico significa, em outros
textos jornalísticos, pela questão da saúde mental. No primeiro recorte,
do texto de Modelli (2018, n. p.), reduzir o isolamento físico entre as
pessoas é uma medida (insuficiente) para combater a solidão e, segundo
uma professora do Amherst College, ouvida pelo jornal, “muitas medidas
dos governos para reduzir a solidão se concentram apenas na redução
do isolamento físico, e não no sentimento em si”. Por outro lado, essa
relação entre isolamento físico e doença mental ocorre no texto de Gent
(2019, n. p.), significando uma preocupação que, de acordo com a
matéria, tem afetado um grupo cada vez maior de pessoas, os chamados
“Hikikomori”, jovens que vivem sem sair dos seus quartos, gerando uma
preocupação quanto à condição de sofrimento. Pela relação parafrástica
entre isolamento físico e social, a matéria se refere ao sofrimento (que
poderia “durar seis meses ou mais”) desses jovens. Nesse caso, o digital,
ou a relação social atravessada pelo digital, seria um desencadeador
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do comportamento dos “Hikikomori”, já que o “afastamento” desses
sujeitos, em um “mundo hiperconectado”, implicaria perda de “contato
social”.
Curiosamente, a primeira vez em que a construção isolamento físico
foi relacionada à saúde se deu em matéria de 2003 sobre a disseminação
da “pneumonia asiática”. À época, o texto, escrevendo sobre a “doença
de causa misteriosa” que havia provocado “98 mortes no mundo”,
mostrava como gestores se organizavam para conter o mal-estar, pois
com “muitos casos, o atendimento também pode ser feito em áreas que
só tiverem isolamento físico” (LEITE, 2003, n. p.). Nessa formulação,
percebemos o quanto a dispersão de sentidos é própria da língua, e do
discurso jornalístico; os deslizes marcam a relação de medidas restritivas
pelo isolamento físico, antes significando por medidas militares e, por
último, por questões de saúde.
Por sua vez, a busca pelo sintagma nominal isolamento social no
website do jornal paulista é a que chega a mais resultados, com 2.129
citações em textos na pesquisa feita desde a década de 1990 até o dia
10 de junho de 2020. A mais antiga citação à expressão foi encontrada
na coluna jornalística do médico Jairo Bouer, em 4 de junho de 1994,
formulando sobre os sinais para identificar quando alguém está em
depressão; segundo o médico, “o isolamento social pode ser o primeiro
indício” (BOUER, 1994, n. p.) de depressão. Essa associação entre
isolamento social e doenças mentais é recorrente em todo o corpus
analisado. Em outras palavras, textos como o de Bouer significam
o isolamento social como consequência de um problema — e, nesse
caso específico, a depressão. Além disso, o tipo de formulação em que
isolamento social é uma consequência aparece ao lado de outras duas
ocorrências, entre as mais recorrentes no corpus.
A segunda recorrência mais abundante no discurso jornalístico
pelo digital, a partir do buscador de notícias da Folha, é a de que o
isolamento social é a causa de alguma doença. Essa interpretação
perpassa a coluna do também médico Júlio Abramczyk (1995, n. p.). Ao
formular sobre os casos de alcoolismo entre idosos, o especialista afirma
que, “entre as causas que levam um idoso a beber, estão problemas
emocionais provocados pelo isolamento social, aposentadoria, perda de
amigos e familiares e o estresse por se sentirem cada vez mais velhos”.
Percebemos, nesse trecho, que, diferentemente daquilo que aparece no
primeiro tipo de formulações com isolamento social, no qual o sintagma
nominal é uma consequência de uma doença, aqui, o isolamento é a
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causa de um problema, ou seja, o alcoolismo é um dos motivos pelos
quais os “problemas emocionais” são provocados em idosos. Essa mesma
construção, como já dissemos antes, aparece em diversas matérias
publicadas pela Folha.
Por fim, o terceiro tipo de formulação com isolamento social que
encontramos no corpus diz respeito ao uso da internet. O sujeito, ao usar
internet, acabaria se isolando socialmente, como afirma este recorte, de
uma notícia da Agência Efe, publicada pela Folha: “A psiquiatra Hilarie
Cash, que atende em um centro de serviço especializado em vício em
computador/internet (...), verificou que um dos principais sintomas do
distúrbio [é] a constante preocupação por ‘estar conectado’ (...). Outros
sinais do vício são isolamento social, dor na coluna e aumento de peso”
(INTERNET..., 2005, n. p.). O isolamento social, nesta interpretação, é sinal
de um “vício”, um dos “sintomas do distúrbio” por “estar conectado”.
Pudemos perceber, portanto, que os principais usos da expressão
isolamento social tratavam de três situações específicas, antes do
acontecimento da pandemia. No primeiro tipo de formulação, o sintagma
nominal aparece como consequência de algo (a depressão, no caso). Em
outra ocorrência, o isolamento é a causa de algo (o isolamento social
poderia levar ao uso abusivo de álcool por idosos, segundo o recorte
analisado). Nesses dois casos, o isolamento social não é visto como um
problema em si, ele é, sim, a causa ou a consequência de uma doença.
Já no terceiro recorte analisado, o isolamento social é apontado como
consequência, mas, dessa vez, do “vício em computador/internet”.
A especialista traz, ainda, outra consideração importante. Segundo
ela, “uma pessoa que passa horas do dia em frente ao computador
navegando na internet, enviando mensagens eletrônicas, negociando
ações ou jogando pode ser considerada doente e, por isso, precisa de
ajuda” (INTERNET…, 2005, n. p.). Tal afirmação nos coloca a pensar em
que momento nossa relação com o digital, que, para nós, implica tanto
o uso do computador quanto da internet, deixou de ser uma doença e
passou a ser uma conduta “normal” (não viciosa ou não sintomática)
e, por vezes, recomendável. Afinal, qual grande empresa não tem seus
funcionários em situação como a descrita pela pesquisadora durante
o período do trabalho? Ou, ainda, voltando à condição de pandemia
em que nos encontramos, como se significa, atualmente, pelo discurso
jornalístico, o sujeito que tem todas as suas relações, seja de trabalho,
seja de convívio social, atravessadas pelo digital?
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Não custa lembrar, porém, que, durante o período de isolamento
social pela pandemia de Covid-19, não apenas o trabalho passou a
ser totalmente remoto, ou seja, sem a presença física dos sujeitos, mas
também foram inúmeras as apresentações musicais transmitidas (não
sem falhas) pela internet, debates, entrevistas, eventos acadêmicos e
transferência da educação presencial para o ensino a distância. Há,
contudo, um elemento biológico (e, para nós, sobretudo, simbólico) que
faz desse momento único em nossa história: um vírus impondo que todos
mantenham distância uns dos outros, sob o risco de, caso descumprida
a imposição, morrermos ou matarmos alguém. Frente a isso, qualquer
argumento contrário a alguma dessas atividades realizadas remotamente
perderia força. Não é estranho, portanto, que, mesmo o ensino a
distância, cuja implementação vem sendo discutida há anos, acabou
por se impor aos estudantes, principalmente em instituições privadas de
ensino, já que a vida na sala de aula física estaria em risco.
A imposição e a urgência pelo isolamento social são recorrentes
nos discursos analisados. Canzian (2020, n. p.) afirma que “o isolamento
social para retardar a propagação do [vírus] serve para evitar o colapso
dos hospitais”. Já Veloso (2020, n. p.) escreve que, “com a pandemia
anunciada, a falta de possibilidade de praticar o isolamento social é
uma preocupação”. Em ambos exemplos, os sentidos de isolamento
social estão parafrasticamente relacionados aos de formulações com
isolamento físico, distanciamento social e distanciamento físico, pelo
acontecimento da pandemia, conforme já demonstramos neste artigo; o
“mesmo” significando, historicamente, em determinada situação, ainda
que haja equívoco e deslizamento de sentidos no discurso jornalístico.
Mas, antes de seguirmos a análise, é necessário que expliquemos
que nosso objetivo aqui não é colocar em xeque a importância do
isolamento, ou até questionar o isolamento frente à preservação da vida.
O que nos move é uma questão de outra ordem (a do discurso): como se
significam os sujeitos frente a esse acontecimento? Quais deslocamentos/
pontos de deslize esse acontecimento discursivo materializou com
relação aos sentidos do digital e do sujeito que é significado/atravessado
pelo digital? A resposta para ambas as perguntas passa, na análise de
discurso, pela noção de sujeito de dados, um sujeito
centrado sobre o princípio tecnológico de uma sociedade
digital, na qual sujeito e sentidos se constituem em seu
cotidiano por uma capitalização constante de dados que
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ele fornece ao utilizar dispositivos e sistemas digitais
universalizantes. Esses sistemas são determinantes do
processo de individualização dos sujeitos por um Estado
econômico-tecnológico (DIAS, 2018, p. 168).

Em um primeiro momento, pode parecer que a noção descrita
acima serve apenas para nomear o perfil que os algoritmos criam para os
usuários de sites tendo como base suas escolhas e preferências em rede.
No entanto, Dias (2018, p. 170) afirma que precisamos entender a relação
entre sujeito e digital “além do utilitário dos sistemas de aplicativos
que facilitam a vida, a circulação dos dizeres e armazenamento das
memórias. Essa compreensão passa pela sobredeterminação do político
ao econômico, ao consumo, ao mercado de dados”. Ou seja, longe de
ser um simples perfil traçado por máquinas, o sujeito de dados é o sujeito
que emerge da relação com o digital, pelo funcionamento discursivo,
no qual o econômico suprime o político — e, aqui, devido à repetição
característica da materialidade digital, podemos considerar o político
conforme definido por Orlandi (1998), como o sentido sempre dividido.
É preciso, ainda, considerar que esse econômico tem características
particulares ao significar o consumo. Não se trata do consumo de itens
necessários à vida, mas do consumo de informação, um consumo voraz
de informação. Esse consumo alimenta a produção e a circulação de
dados, que, por sua vez, faz girar a economia.
Sendo assim, podemos afirmar que a materialidade digital atravessa
o sujeito e o ressignifica, principalmente quanto aos sintagmas nominais
analisadas neste trabalho. Na disputa pelos sentidos de isolamento
social/físico e distanciamento social/físico, é possível perceber ao
menos duas significações irromperem, em um gesto que significa essas
expressões enquanto o “mesmo”, parafrasticamente, e outro gesto que
as diferencia, pelo efeito metafórico, no discurso jornalístico. Na disputa
(ideológica) de sentidos em meio à pandemia de Covid-19, que afeta
essa rede sofisticada de significação, temos, ainda, o sujeito de dados e
seu processo de individuação no/pelo Estado econômico-tecnológico,
historicizando-se, inscrevendo-se na memória discursiva.
CONCLUSÕES

Neste artigo, pudemos compreender a metaforização de sentidos
em formulações com isolamento social/físico e distanciamento social/
físico. Para tal, analisamos textos do website da Folha de São Paulo
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antes e durante a pandemia de Covid-19 e pudemos situar como essas
formulações significam no discurso jornalístico e pelo digital. Além
disso, fizemos uma discussão sobre a pandemia enquanto acontecimento
discursivo, a partir de Orlandi (2020) e Pêcheux (2015), noção que
contribui para a análise de discurso em meio à ameaça global do novo
coronavírus.
Dessa forma, no período anterior ao acontecimento da pandemia,
textos com isolamento social, por exemplo, significavam essa expressão
enquanto consequência ou causa de uma doença, geralmente psíquica
e atribuída ao uso excessivo de computador e internet. Já formulações
com isolamento físico significavam associando-se, majoritariamente,
à questão militar, ao controle de território e ao aprisionamento de
corpos nesse espaço-físico-(de)limitado. Textos com distanciamento
físico, no período anterior à pandemia, por outro lado, significavam a
relação familiar, celebridades e o mundo do esporte. Já formulações
com distanciamento social diziam respeito à vontade de uma parcela da
sociedade de se afastar das convenções sociais de determinados grupos,
de um afastamento de atividades consideradas do âmbito social, como
eventos públicos e encontros, e, por fim, como uma medida preventiva
contra outra pandemia que aconteceu em 2009, a de H1N1, ou a gripe
suína.
No entanto, a partir da disseminação do novo coronavírus no
mundo, o discurso jornalístico, pela materialidade digital, passa a significar
sintagmas nominais como isolamento social/físico e distanciamento
social/físico enquanto o “mesmo” (uma medida combativa à doença
altamente transmissível entre humanos) e o “diferente”, metaforizando
sentidos a partir do acontecimento discursivo da pandemia. Assim, diante
das análises apresentadas, adentramos, também, em uma breve discussão
sobre o sujeito de dados e as consequências da circulação do discurso
jornalístico pelo digital na individuação desse sujeito. Concluímos que
a circulação pelo digital não pode ser colocada fora dessa discussão,
já que contribui para entender o processo de significação. Gostaríamos
de ressaltar, também, que o objetivo deste artigo foi identificar como
sentidos estão se movendo frente ao acontecimento da pandemia e como
isso afeta o processo de individuação dos sujeitos (de dados) em sua
relação com o digital. Isolados ou distanciados, física ou socialmente,
os sujeitos se significam e são significados pelos discursos (jornalísticos)
que circulam no digital.
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RESUMO:

Este artigo se refere à pesquisa de Iniciação Científica “Falares
e Olhares de Gênero: mulheres indígenas e brasileiras, vozes em
contextos virtuais”, com bolsa cedida pelo Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq. Possui como
objetivo refletir o funcionamento dos discursos das mulheres indígenas
no Brasil, na mídia online, especificamente por meio do Instagram de
Ysani Kalapalo e Sônia Guajajara. Interessa-nos como se configura a
busca por visibilidade e espaço de poder por essas mulheres e suas
práticas identitárias. Utilizou-se como base teórico-metodológica
estudos do discurso, da mídia e culturais, tais como Pêcheux, Foucault,
Hall, Manovich e Coracini. A análise se deu a partir da seleção de
regularidades que foram demarcadas pelos eixos temáticos Polarização
política, Corpo-território e Protagonismo das mulheres, com o propósito
de estudar as representações identitárias e o discurso de duas mulheres
indígenas no Brasil com forte presença na rede social Instagram.
Palavras-chave: Discurso. Mulheres indígenas. Representação. Identidade.
ABSTRACT:

This article refers to the Undergraduate Research “Talking and
Looking at Gender: indigenous and Brazilian women, voices in virtual
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contexts”, with a scholarship from the National Council for Scientific
and Technological Development - CNPq. It aims to reflect on the
functioning of the speeches of indigenous women in Brazil, in the online
media, specifically through the Instagram of Ysani Kalapalo and Sônia
Guajajara. We are interested in how the search for visibility and spaces
of power for these women and their identity practices are configured.
Discourse, media and cultural studies, such as Pêcheux, Foucault, Hall,
Manovich and Coracini, were used as the theoretical-methodological
basis. The analysis was based on the selection of regularities that were
demarcated by the thematic axes: Political polarization, Body-territory
and Leadership of women, with the purpose of studying on the identity
representations and the discourse of two Indigenous women in Brazil
with a strong presence on the social network Instagram.
Keywords: Discourse. Indigenous women. Representation. Identity.
CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Ancorados nos estudos de Análise do Discurso de linha francesa,
no que concerne às contribuições de Pêcheux (2006; 1988) mais
especificamente, e de Foucault (1996; 2004; 2006), em relação
aos estudos arqueológicos do discurso e do poder, nosso trabalho
inicialmente se dirige a conceituar discurso, poder, acontecimento e
sujeito nos entrelaces e contrapontos possíveis entre esses autores.
Ainda que o discurso, como um conjunto de enunciados, possa ser
concebido na relação com a construção de sentidos possíveis, o conceito
dado por Foucault é um dos mais empregados na linguagem, tanto por
descrever a relação com seu externo, forças que regem os discursos,
sem particularmente se deter à materialidade linguística, quanto por
relacionar os poderes que os submetem. Para ele, o discurso se refere
a três aspectos das relações de poder entre as instituições e o sujeito:
“uma série de elementos que operam no interior do mecanismo geral do
poder” (FOUCAULT, 2006, p. 254); uma série de acontecimentos que
se relacionam com outros acontecimentos “que pertencem ao sistema
econômico, ou ao campo político, ou às instituições” (FOUCAULT,
2006, p. 256); e, como prática discursiva, um conjunto de regras
anônimas, históricas, sempre determinadas no tempo e no espaço, que
definiram, em uma dada época e para uma determinada área social,
econômica, geográfica ou linguística, as condições de exercício da
função enunciativa (FOUCAULT, 2007, p. 133).
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Já para Pêcheux (2006), ampliando o conceito de disurso de
Foucault, o discurso agrega à materialidade linguística a ideologia, que se
faz presente na linguagem através do discurso, e reúne as características
histórico-sociais ao enunciado.
Para ambos, o sujeito discursivo ocupa o lugar na enunciação
em que as ideologias se materializam como formações discursivas,
estabelecendo regularidades e dispersões que regulam essas formações.
Para Pêcheux (1988 [1975], p. 160), tais formações são as diversas
posições que o sujeito toma de acordo com suas identificações
ideológicas, pertencendo, assim, a uma determinada FD (SEMINÁRIO
DE ESTUDOS EM ANÁLISE DO DISCURSO, 2003). Desse modo, o
sentido é constituído conforme as formações ideológicas dos sujeitos,
pois as palavras, expressões, proposições mudam de sentido segundo
posições sustentadas por aqueles que as empregam, o que significa
que elas tomam o seu sentido em referência a estas posições, isto é,
em referência às formações ideológicas [...] nas quais essas posições se
inscrevem” (PÊCHEUX, 1975, p. 145 apud BRANDÃO, 2004, p. 77).
Parte-se dos conceitos introdutórios de formação ideológica
(conjunto complexo de representações criadas através da hierarquia de
classes em conflito umas com as outras) e formação discursiva (conjunto
de enunciados formados por regularidades) (BRANDÃO, 2004, p. 107)
como base para uma análise do discurso marcada por língua, sujeito e
história, elementos intrínsecos a esse estudo.
Ao nos referirmos à história em análise do discurso, resgatamos
a memória discursiva, significando os diversos discursos produzidos
ao longo do tempo que são retomados na criação de novos dizeres,
porém não em relação a uma ideia de origem desses, já que todos os
discursos são realizados por meio de construções anteriores. Coracini
define a memória como interdiscurso, que representa as inúmeras
vozes, provenientes de textos, de experiências, enfim, do outro, que se
entrelaçam numa rede em que os fios se mesclam e se entretecem. Essa
rede conforma e é conformada por valores, crenças, ideologias, culturas
que permitem aos sujeitos ver o mundo de uma determinada maneira e
não de outra, que lhes permitem ser, ao mesmo tempo, semelhantes e
diferentes (CORACINI, 2007, p. 9).
O sujeito é, assim, detentor de identidades múltiplas, nunca
completas ou resolvidas, construído pela voz do outro e nunca em gênese
dono de seu próprio discurso, formando uma rede de identificações
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imaginárias e simbólicas em relação com os sujeitos outros (CORACINI,
2007, p. 61).
Para Hall (2006), o conceito de identidade remete aos
desdobramentos culturais, já que os sujeitos pertencem a determinadas
“paisagens culturais”, de classe, gênero, sexualidade, etnia, raça e
nacionalidade, e as identidades; dessa forma, se constituem como
aspectos dessas paisagens (HALL, 2006, p. 9).
Como todo sujeito discursivo, construímos nossas identidades a
partir de representações de mundo, de nossas formações discursivas,
sociais e ideológicas. Os grupos minoritários também constituem,
portanto, suas identidades por meio dessas formações e das questões
culturais específicas que tocam cada grupo social. A identidade do
indígena é, assim, constituída por sua memória, pelo interdiscurso que o
constrói, ou seja, todos os dizeres de si e do outro que são incorporados
às suas representações identitárias.
Desde a colonização, os povos tradicionais, especificamente os
indígenas em nosso estudo, são marcados por discursos de comparação e
negação, assim como afirma Fiorin (2000) as semelhanças são feitas entre
o novo mundo e a Europa e as negações são criadas entre características
que os europeus possuem e os indígenas não (FIORIN, 2000, p. 36 ).
Nas relações de poder, isso determina uma dominância de discursos
estereotipados e de marginalização, pois qualifica as características
daqueles com maior poder como melhores.
A identidade e a diferença, portanto, são campos temáticos
articulados entre si. Alguém é representado como sendo algo a partir do
que ele possui de diferente do outro. Paiva, ao lembrar Hall, expõe sobre
a divisão de grupos, levando-nos a observar o resultado dessa relação
como uma exclusão de um dos lados, o que certamente será do sujeito
não possuidor de poder.
A identidade é marcada pela diferença, que sustenta a exclusão.
Nas relações sociais, estabelecem-se formas de diferença (a simbólica e
a social) por meio de sistemas classificatórios, que aplicam um princípio
de diferença à determinada população, possibilitando uma divisão,
como por exemplo: indígenas e não indígenas (PAIVA, 2019, p. 8).
Os termos raça e etnia são conceituados e amplamente discutidos
por Hall ao falar sobre identidade e diferença. O primeiro termo é exposto
como uma “construção social”, criada por relações socioeconômicas
baseadas em exclusão e exploração, e sua prática discursiva procura
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justificar as diferenças sociais através do pensamento biológico da
diferença, que acaba por legitimar discursos racistas (HALL, 2003, p. 69).
Já a “etnicidade” é a prática discursiva fundada por diferenças culturais
e religiosas (HALL, 2003, p. 70).
Os corpos indígenas são marcados por um conjunto de imagens e
associações que representam sua identidade como indígenas, tais como o
cocar, o arco e a flecha, um estereótipo construído desde a colonização,
que não foi algo construído por eles. Na visão de identidade ligada ao
conceito de raça e etnia, de diferença excludente e exploratória que esses
povos viveram e ainda vivem, os discursos discriminatórios continuam
sendo reproduzidos, pois estão interligados com o sentido que foi dado
ao ser indígena historicamente.
Dessa forma, segundo Paiva, existe por parte dos grupos indígenas
uma tentativa de ressignificar esses discursos, pois, “através da linguagem,
negociam uma identidade que difere das identidades aplicadas ou
impostas pelos colonizadores” (PAIVA, 2019, p. 14).
Portela (2009), ao retomar os trabalhos de João Pacheco de Oliveira
Filho (1998) sobre a história indígena na contemporaneidade, expõe
outra maneira de conceber a etnogênese (processo de surgimento ou
ressurgimento de identidades étnicas), a partir da “etnologia das perdas”,
proposta pelo autor como uma resposta aos processos de “etnologia
menor”, que muitos antropólogos tomavam como definição à urbanização
dos indígenas, por exemplo, colocando-os como “remanescentes da
etnia, sendo descritos apenas pelo que um dia foram, desconsiderandose suas características culturais na atualidade” (PORTELA, 2009, p. 55).
A partir disso, a territorialização é entendida por Oliveira como
“um processo de reorganização social” (PORTELA, 2009, p. 55) e está
interligada com a noção de etnicidade defendida por ele, pois
[a] etnicidade supõe, necessariamente, uma trajetória (que é
histórica e determinada por muitos fatores) e uma origem (que é uma
experiência primária, individual, mas que também está traduzida em
saberes e narrativas aos quais vem a se acoplar). O que seria próprio
das identidades étnicas é que nelas a atualização histórica não anula
o sentimento de referência à origem, mas até mesmo o reforça. É da
resolução simbólica e coletiva dessa contradição que decorre a força
política e emocional da etnicidade (OLIVEIRA FILHO, 1998, p. 64 apud
PORTELA, 2009, p. 156).
Sendo assim, é possível perceber que os movimentos hoje dos
povos indígenas vão em direção a uma abertura para considerar as suas
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próprias transformações, sempre, evidentemente, com questionamentos
sobre o quanto a dominância do discurso colonizador interfere nessas
novas construções. Mas é notável que a necessidade de fazer ressoar
suas vozes para criar outros sentidos vem acontecendo, como Santos
(2002) destaca:
Os poderosos e envolventes processos de difusão e imposição
de culturas, imperialisticamente definidas como universais, têm sido
confrontados, em todo o sistema mundial, por múltiplos e engenhosos
processos de resistência, identificação e indigenização culturais
(SANTOS, 2002, p. 47 apud PORTELA, 2009, p. 157).
CONDIÇÕES DE PRODUÇÃO E EIXOS TEMÁTICOS

O Instagram é uma rede social de compartilhamento de fotos e
vídeos entre seus usuários que foi disponibilizada em 2010, com mais
de 1 bilhão de visitas de usuários por mês e mais de 500 milhões por
dia. É considerada a rede social com maior crescimento em número
de usuários, principalmente pelo atrativo de visualizar e compartilhar
fotos exuberantes tanto de pessoas como de lugares, estilos de vida entre
outras temáticas.
As duas indígenas acompanhadas nessa rede social e que são o
foco de nosso estudo possuem grande movimentação em seus perfis.
Sônia possui 3.284 publicações e 233 mil seguidores. Ela pertence ao
povo Guajajara, localizada no Maranhão, parte oriental da Amazônia1.
Já Ysani, a outra indígena pesquisada, possui 627 publicações e 54 mil
seguidores e pertence ao povo Kalapalo, situado na região do Alto Xingu,
no Mato Grosso2.
Sônia Guajajara é uma liderança indígena nacional, formada
em Letras e Enfermagem, com especialização em Educação Especial,
atualmente coordenadora da Articulação dos Povos Indígenas no Brasil
(APIB) e foi pré-candidata à vice-presidência da República ao lado de
Guilherme Boulos, pelo Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), em
2018.
Ysani Kalapalo é “a indígena do século 21”, como ela se
autodenomina, e possui um canal no Youtube. No ano de 2019 foi
convidada pelo presidente Bolsonaro a participar da Assembleia Geral
da ONU. Depois disso, vem ganhando mais espaço e seguidores.
1 GUAJAJARA. In: SCHRÖDER, Peter. Povos indígenas no Brasil. [S. l.], jan. 2002. Disponível em: https://pib.
socioambiental.org/pt/Povo:Guajajara. Acesso em: 8 abr. 2020.
2 KALAPALO. In: BASSO, Elen. Povos indígenas no Brasil. [S. l.], jun. 2002. Disponível em: https://pib.
socioambiental.org/pt/Povo:Kalapalo. Acesso em: 8 abr. 2020.
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Ao coletar as publicações de Ysani e Sônia, foi possível chegar
a três eixos temáticos a serem tratados nesse estudo, que representam
regularidades discursivas encontradas: a polarização política, a relação
corpo-território e o protagonismo da mulher.
Traremos inicialmente a análise de um dos recortes pertencentes
ao eixo 1, que trata sobre a questão da polarização política nessa rede
social e que é trabalhada via os perfis das duas indígenas no Instagram.
A ANÁLISE DE RECORTES DISCURSIVOS: EIXO TEMÁTICO: A POLARIZAÇÃO POLÍTICA

O eixo temático referente à polarização política é uma regularidade
encontrada na seleção de recortes feitos no Instagram de Sônia e Ysani.
Entende-se como polarização política o movimento de defesa de um
ponto de vista político em oposição a outro, muitas vezes de forma
implícita no discurso, mas com a intenção de questionar e criticar as
formações discursivas que constituem seu oposto. No caso estudado, a
chamada “esquerda” é trazida pela voz de Sônia e a “direita” pela voz
de Ysani.
A polarização política no Brasil começou a ser mais marcada nas
manifestações de junho de 2013, pelo Movimento Passe Livre3, que se
estenderam e se transformaram em manifestações, em prol de mudanças
imediatas em vários setores da sociedade até as eleições de 2014, que
tiveram Dilma Rousseff, do Partido dos Trabalhadores, e Aécio Neves, do
Partido da Social Democracia Brasileira, como candidatos à presidência,
indicando já uma primeira polarização, considerando as formações
sociais e ideológicas dos dois partidos em disputa.
Nesse movimento de uma suposta união de uma parcela da
população que reinvindicava mudanças sociais e econômicas, surgiu
uma divisão de militantes de esquerdas, já acostumados a lutar desde
a ditadura através de protestos, e militantes de direita, que começaram
um novo momento de manifestações que antes não se via no Brasil, em
relação à pauta conservadora (CHAIA; BRUGNAGO, 2015).
Entretanto, essa tomada da rua pelos sujeitos da direita mostrou
uma radicalização, pois esses não aceitavam o viés econômico das
reivindicações da esquerda pautadas na redução das desigualdades, por
meio de políticas públicas em prol de grupos minoritarizados, como
os mais pobres, mulheres e negros, dificultando o encontro de pautas
comuns, o que levou a esquerda a se retirar do cenário após ataques de
3 Movimento de esquerda pelo transporte público gratuito se posicionava contra o aumento das passagens de
ônibus e metrô de R$ 3 para R$ 3,20, na cidade de São Paulo.
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intolerância democrática, em que suas bandeiras4 foram impedidas de
estar no movimento lado a lado, levando, até mesmo, a agressões físicas.
A esquerda, portanto, viu a necessidade de se distanciar do discurso
conciliador centrista e se colocar realmente como esquerda para se
diferenciar da nova direita até então não reconhecida, o que causou uma
grande polarização no país (CHAIA; BRUGNAGO, 2015).
Assim, o primeiro recorte analisado se constitui de duas imagens
apresentadas a seguir. A primeira, uma foto tirada no dia do Oscar 2020
e que foi reproduzida pelo portal de notícias Brasil 2475 e a segunda,
um remix daquela, em que ocorreu a manipulação da imagem e
principalmente dos textos da foto, sendo a primeira retirada do site de
notícias citado, e a segunda, remixada, trazida do feed do perfil de Ysani
Kalapalo, no Instagram. É importante destacar que o primeiro contato foi
com a foto remixada no dia 10 de fevereiro de 2020 e posteriormente foi
necessário procurar a foto original, que foi encontrada no site de notícias
no dia 25 de fevereiro desse ano. Dessa forma, procuraremos estudar as
relações e dispersões de sentido entre os discursos disseminados a partir
da foto original e da imagem modificada.
RECORTE 1
Figura.1: Disponível em: https://www.brasil247.com/cultura/equipe-de-democracia-em-vertigem-faz-protestosno-oscar. Acesso em: 25 fev. 2020.

Fonte: Instagram.
4 Partidos que não foram permitidos de estar no movimento: PSOL – Partido Socialismo e Liberdade; PSTU –
Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado; PCO – Partido da Causa Operária; PT – Partido dos Trabalhadores,
PCdoB - Partido Comunista do Brasil e movimentos sociais como o MST. Fonte: NOTÍCIAS UOL. Militantes da
CUT são agredidos e expulsos de protesto no Rio de Janeiro. 20 jun. 2013. Disponível em: <http://noticias.uol.
com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2013/06/20/militantes-da-cut-sao-agredidos-e-expulsos-de-protesto-no-rio-dejaneiro.htm>. Acesso em: 30 jun. 2020.
5 BRASIL 247. Equipe de Democracia em Vertigem faz protestos no Oscar. 23 fev. 2020. Disponível em: <https://
www.brasil247.com/cultura/equipe-de-democracia-em-vertigem-faz-protestos-no-oscar>. Acesso em: 25 fev.
2020.
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Fig. 2: Disponível em: https://www.instagram.com/p/B8XvqlDH_3G/ . Acesso em: 16 fev. 20206.

Fonte: Instagram

Os dizeres que aparecem nas imagens em forma de cartazes são
segurados por diferentes indivíduos: Petra, diretora de Democracia
em Vertigem, de 2019, documentário que conta a história do governo
Dilma até seu impedimento, que teve grande repercussão na imprensa
brasileira pelo fato de demonstrar a polarização política no país, sendo
aclamado ainda por sujeitos de esquerda e criticado por sujeitos de
direita, que o acusaram de parcialidade. Ainda na imagem, aparece um
dos integrantes da equipe de Petra que usa um boné do MST (Movimento
dos Trabalhadores Rurais Sem Terra), movimento de ativismo político e
social de esquerda no Brasil; e Sônia Guajajara, coordenadora executiva
da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, candidata a vice-presidente
pelo PSOL, partido também de esquerda na eleição presidencial de 2014.
Foi a partir da postagem de Ysani Kalapalo (Figura 2), indígena
Kalapalo, no Instagram, no dia 10 de fevereiro 2020, que tivemos
contato com as imagens remixadas da foto que fora tirada no evento do
Oscar, quando da indicação do filme Democracia em Vertigem como
melhor documentário no Oscar de 2020. A foto não foi tirada por Ysani,
mas por uma mídia de cobertura da festa e por pessoas que estavam ali
presentes. Dessa forma, é possível reconhecer uma outra autoria criada
a partir da primeira (Figura 1), com a qual ela entra em conflito e diálogo
ao mesmo tempo, através da manipulação do texto na foto. Assim, não
é possível, para aquele que produziu a imagem da foto inicial (Figura
6 Ao conferir o feed de Ysani no dia 04 de julho de 2020 foi possível verificar que ela apagou o post que utilizamos
nesse recorte, além de todos os outros que se referiam às questões político-partidária de direita, especificamente
sobre Bolsonaro, revelando um funcionamento da polarização política.

84

p. 76-105 • Dossiê Temático • 2020

1) ter controle, nas redes sociais, sobre as repercussões da foto tirada e
dos efeitos de sentido que o recorte em sua materialidade verbal e nãoverbal provocam, pois, como descreve Manovich (2004),
[a] noção de colaboração pressupõe um entendimento
mútuo e metas comuns aos colaboradores, mas, no caso
das mídias interativas, isso raramente ocorre. Depois que
um autor cria o trabalho, não faz ideia das pressuposições
e intenções de um usuário em particular (p. 250).

Ao ler os cartazes da Figura 2, é possível perceber que não são
os escritos originais apresentados no espaço-tempo do Oscar e, sim,
textos retrabalhados por softwares de edição de imagem. Mesmo se não
é claramente possível perceber essa manipulação – o que aqui podese notar, no entanto, pelas distorções nas perspectivas das imagens
dos cartazes –, pela formatação e disposição das frases nos cartazes,
saberemos que não são os dizeres “originais” em razão das formações
discursivas dos sujeitos que ali aparecem: Petra fala de uma perspectiva
da esquerda brasileira e Sônia fala como ativista não somente da causa
indígena e da defesa de seus direitos, mas também de uma formação
ideológica e social da vertente de esquerda, já que está filiada a um
partido de esquerda.
Na perspectiva de Pêcheux, uma formação discursiva é “aquilo
que, numa formação ideológica dada, isto é, a partir de uma posição
dada numa conjuntura dada, (...) determina o que pode e deve ser dito”
(PÊCHEUX, 1988, p.160); dessa forma, os efeitos de sentido criados se
constituem a partir das formações ideológicas presentes no intradiscurso
e da relação com o contexto histórico-social que emerge.
Na postagem de Ysani, o dizer de Petra “Quero meu dinheiro da
Rouanet de volta”7 pode ser interpretado como uma apropriação do
sujeito de um dizer a partir de sua formação ideológica (que se opõe a
lei Rouanet), para criar uma sátira. Da mesma forma, observamos esse
efeito de sentido a partir do que está escrito no cartaz sobre o MST, “Vou
ocupar uma casa nos Estados Unidos”, e, no cartaz de Sônia, “Min quer
Mc Donalds na aldeia”. Assim, para sujeitos com formações ideológicas
diferentes, esses dizeres terão diferentes efeitos de sentido, de sátira ou
de uma não verdade, entre outros, determinados por suas formações. O
7 Referência à lei Rouanet (Lei Federal de Incentivo à Cultura é a denominação dada a Lei nº 8.313 do dia 23 de
dezembro de 1991).

85

Diálogos Pertinentes – Revista Científica de Letras

funcionamento discursivo da sátira expõe uma forma de antecipação de
algo já instituído no interdiscurso; o autor da remixagem da imagemtexto tem em mente que o leitor possui um pensamento já determinado
sobre o assunto em questão e faz uma inversão ou rompimento no
encadeamento racional dos dizeres, criando assim tal efeito de sátira.
O primeiro cartaz “Quero meu dinheiro da Rouanet de volta” nos
remete à memória discursiva dada pelo dizer “de volta”, informando que
em um passado esse dinheiro da Rouanet foi distribuído para fomentar
um evento cultural (no caso, o filme), mas não se concorda com esse
investimento (provavelmente pela visão que é ali assumida não agradar a
um determinado grupo social). Questionou-se, assim, o auxílio prestado
à produção cultural, o que levou, em 2019, a uma mudança na Lei
Rouanet, com a redução do valor de 60 milhões destinados à cultura
para 1 milhão. Aqui se critica a verba oferecida, pois refere-se a uma
ajuda financeira a um filme produzido por uma formação discursiva de
esquerda, não levando-se em consideração o valor artístico cultural do
produto.
Já na segunda sentença, “Vou ocupar uma casa nos EUA”, as
palavras que ganham destaque são o verbo “ocupar” e os substantivos
“casa e EUA”. O verbo transitivo “ocupar” é referente a tomar posse de
algum lugar, preencher um espaço, e está relacionado discursivamente às
ocupações do MST, cuja ação é aqui criticada. Entretanto, o movimento
não ocupa casas e sim terras que não possuem uso algum para a
população e apenas se refere ao contexto social do Brasil. Dessa forma,
os substantivos “casa” e “EUA” nessa sentença são usados para criar
o efeito de sátira, por meio do desvio do sentido que o verbo ocupar
possui para o contexto do MST.
No terceiro enunciado, “Min quer McDonald’s na aldeia”, é
possível perceber uma forte estereotipação de indígenas através da
simulação de sua fala. O uso do pronome oblíquo “mim”, que no cartaz
é escrito como “min”, como sujeito da sentença, faz referência ao modo
como o senso comum estigmatizante acredita que indígenas falem
português, um pensamento que é cristalizado há muito tempo e carrega
a ideia de indígenas como primitivos e atrasados, já que nem falar a
“língua portuguesa” – a língua da colonizador – eles conseguem fazer
corretamente. Em seguida, o objeto direto do verbo “quer”, expresso
na sentença pelo sintagma nominal “McDonald’s”, faz referência ao
pensamento simulado do desejo indígena daquilo que pertence ao
mundo globalizado – um dos sanduíches mais populares de uma rede
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americana. Entretanto, essa não é uma ideia que surge da formação
discursiva de Sônia, refere-se, na realidade, a formações discursivas não
indígenas nesse contexto, pois não é Sônia quem pensa e diz isso, mas
sim, quem está ideologicamente por trás da manipulação do discurso
dela.
Isso demonstra a função vazia que o sujeito possui, explicada
por Brandão (2004), ao estudar as concepções de Pêcheux e Foucault
sobre o sujeito discursivo. Segundo ela, é necessário abandonar a ideia
unificante de sujeito, pois o discurso é atravessado pela dispersão e não
pela unidade, “dispersão que reflete a descontinuidade dos planos de
onde fala o sujeito que pode, no interior do discurso, assumir diferentes
estatutos” (BRANDÃO, 2004, p. 35).
Assim, o poder se torna mais fluido na voz do sujeito enunciador
online, já que esse assume o lugar de fala do outro, fato muito recorrente
nas redes sociais. Tomando como exemplo o contexto da polarização
política, nas redes amplifica-se ainda mais a possibilidade de criação
de sentidos diversos devido aos recursos que não são possíveis fora
dela, como o uso do texto e da imagem remixados em forma de meme,
gênero definido por Knobel e Lankshear (2007, p. 202 apud KOMESU
et al, 2018, p.1) como uma “rápida aceitação e disseminação de uma
ideia específica apresentada como texto escrito, imagem, movimento da
linguagem ou alguma outra unidade de material cultural”.8 Esse processo
gera um anonimato, ao assumir determinado viés político, pois não se
sabe quem remixou a foto, embora tenhamos conhecimento do grupo
ideológico político que o fez (no caso, aqui, de direita). Esse grupo
assume, assim, o papel de preservador e disseminador das formações
discursivas que defende, além de legitimá-las nesse espaço.
No entanto, para aqueles que se identificam com a valorização
da cultura, com o movimento sem terra e com os desejos indígenas de
liberdade e direitos sociais garantidos, os dizeres “originais” da foto
(Figura 1) ressoam reivindicações necessárias. Ambas as ideologias
possuem essa vontade de verdade, que antes de tudo precisa de um
lugar de legitimação do verdadeiro:
Em resumo, uma proposição deve preencher exigências
complexas e pesadas para poder pertencer ao conjunto de
uma disciplina; antes de poder ser declarada verdadeira ou
8 Tradução nossa de “rapid uptake and spread of a particular idea presented as a written text, image, language
‘move’, or some other unit of cultural ‘stuff’ “.
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falsa, deve encontrar-se, como diria M. Canguilhem, “no
verdadeiro” (FOUCAULT, 1996, p. 34).

Sendo assim, os discursos políticos aqui representados buscam
nesses dizeres, através de estratégias de satirização da formação
ideológico-discursiva do outro, construir uma verdade que se sobreponha
à verdade desse outro.
Na foto original que sofreu o processo de remixagem, Petra segura
um cartaz questionando quem mandou matar Marielle, uma das frases
mais populares no Brasil atualmente, dita por sujeitos ideologicamente
atuantes de esquerda, em razão de ela ser militante no Partido Socialismo
e Liberdade, em defesa dos grupos mais vulneráveis no Rio de Janeiro,
tais como a população de comunidades e mulheres, lembrando que
esse discurso advém da campanha “Onde está Amarildo?”, criada nas
redes sociais, em 2013, após o desaparecimento do pedreiro Amarildo,
morador da Rocinha, no Rio de Janeiro, depois de seu depoimento numa
delegacia. Esse acontecimento, então, se ressignifica se reatualiza com
a morte de Marielle.
Ao lado de Petra, encontra-se um integrante de sua equipe utilizando
um boné do MST, movimento reconhecido como social camponês,
surgido em meados de 1970, em luta contra a grilagem de terras e de
medidas excludentes e concentradoras de terras da ditadura militar (MST,
2020). Isso informa ao leitor, portanto, mais uma vez, de qual formação
discursiva e ideológica o sujeito que ali enuncia pertence: a ideologia
de esquerda novamente. No cartaz segurado por ele, o escrito “stop
invading indigenous lands!”, assim como o cartaz de Sônia Guajajara,
“Our fight is your fight” está em língua inglesa, possivelmente indicando
um maior alcance e repercussão à causa indígena, considerando o poder
(econômico, cultural) dos países falantes dessa língua. Além disso, o
prêmio Oscar é produzido pelos americanos, mas é um produto cultural
consumido mundialmente, e, por isso, torna-se, por vezes, um espaço
em que algumas vozes de resistência conseguem se “infiltrar” e onde
outras vozes podem ser representadas por aqueles que ali têm o poder
da palavra.
Ao compararmos as duas fotos, a que foi disponibilizada pelo
jornal digital Brasil 247, caracterizado por um jornal progressista e
democrático, em sua página online, e a foto remixada no feed de Ysani,
percebemos que o foco de modificação da primeira é o texto verbal,
entretanto, o texto imagético da primeira contém elementos importantes
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que nos fazem entender a ideologia que cerca o texto como um todo. De
um lado, Petra está de vestido vermelho, o que compõe, em conjunto com
o texto “Quem mandou matar Marielle?”, o pertencimento identitário e
discursivo dela, remetendo a um sujeito cuja ideologia é da esquerda
brasileira, representada pela cor vermelha, reconhecida pela memória
discursiva que a atravessa: o comunismo, bem como partidos de
esquerda a ele associados historicamente, são representados por essa cor.
Assim também ocorre com o rapaz ao centro da foto, que veste um boné
do MST, produzindo uma interdiscursividade com o escrito no cartaz
“stop invading indigenous lands!”, pois se reconhece no movimento
sem terra uma intrínseca relação com a luta de retomada e demarcação
do território indígena brasileiro. Dessa forma, a interpretação do texto
verbal é integrada pelo imagético.
Nessa postagem, ao pensarmos no tempo de disseminação das
postagens pelas redes online, em que não há uma linearidade e, sim,
uma reação rizomática de interações, é possível observar uma divulgação
rápida e massiva da foto através das redes sociais, quando verifica-se
onde primeiramente ela foi difundida. O Twitter foi, possivelmente, o
primeiro lugar a disponibilizar a foto, pois no noticiário online Brasil
247 ela é mostrada através do perfil da Mídia Ninja9, em forma de
hipertexto, ou seja, por meio de uma ligação referencial de um texto
dentro de outro, fazendo com que a forma como a foto foi transmitida
também seja reconfigurada. O fato é que o Oscar ocorreu no dia 9 de
fevereiro de 2020 e Ysani postou essa foto remixada em 10 de fevereiro,
ou seja, o tempo que se levou para que essa imagem fosse manipulada e
disseminada foi muito breve.
Já em relação aos elementos que compõem os dizeres de Sônia no
que concerne à sua identidade étnica, tais como o cocar, as pinturas e o
grafismo na roupa em associação ao escrito de seu cartaz, eles podem
produzir diversas leituras, pois “Our fight is your fight” nos remete à
ideia de que a luta indígena é também a luta de outras pessoas não
indígenas (mas que também são minorias), se partirmos da perspectiva de
associação entre uma representação de quem é Sônia e de uma de suas
formações ideológicas: a indígena. Se considerarmos essa materialidade
linguística em relação aos outros cartazes que aparecem na reprodução
da foto, é possível interpretarmos que não é apenas sobre a luta indígena
que o escrito nos remete, mas também à luta da esquerda, com o dizer
9 Rede descentralizada de mídia de esquerda, possuindo caráter sociopolítico e uma alternativa à imprensa
tradicional.
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“Quem mandou matar Marielle?”, pois as questões fundamentais que
estão em torno de “Nossa luta é sua luta” podem ser exemplificadas
como: quais lutas? Quais lutas são possíveis nesses contextos históricos
que se delineiam pelo discurso? É a luta dos povos indígenas, a luta por
conquistas sociais da esquerda ou ambas as lutas?
Sendo assim, o enunciado permite que sentidos possam ser
construídos de acordo com as delimitações e construções possíveis das
formações ideológicas e discursivas, pois, para Foucault, as formações
discursivas não se referem somente às cadeias de regularidades, mas aos
sistemas de dispersão, que são constituídos de “jogos de diferença, de
desvios, de substituição, de transformação” (FOUCAULT, 2004, p. 42).
Portanto, todos os elementos imagéticos descritos – a cor do vestido, o
boné, o cocar e as pinturas étnicas – são indícios dessa materialidade
linguística, configurando-se como linguagem não-verbal, mas que
compõe com a língua-acontecimento, aquela que se constitui na
história, em um tempo e espaço determinado, os efeitos de sentido. Por
isso, juntamente com o conhecimento extratextual e suas identificações
ideológicas, políticas, sociais e culturais que representam cada um dos
sujeitos que as ocupam, o efeito de surpresa é produzido ao lermos a
foto remixada (Figura 2).
Esse efeito de surpresa é construído a partir de pontos de
representações já existentes, como as formações ideológicas dos sujeitos,
que, com a modificação do texto verbal, se desestabilizam ao não
encontrar uma correlação com elementos identitários ali apresentados.
Dessa desestabilização de sentidos, cujos elementos materiais remixados
se combinam, produz-se o efeito de sátira, por meio do gênero meme.
É, portanto, com a utilização da remixagem como ferramenta de criação
na postagem que recombinam-se “enunciados e elementos estéticos
originais e novos” (CIRILLO et al, 2013, p. 200), reconfigurando e
atribuindo sentidos outros à associação da imagem e do texto verbal.
EIXO TEMÁTICO: CORPO-TERRITÓRIO

O eixo temático corpo-território é mais uma das regularidades
encontradas nos recortes do Instagram de Ysani e Sônia. O corpoterritório é observado e analisado a partir dos elementos das postagens
retiradas da rede social das duas indígenas, revelando um pouco da
relação sujeito-lugar em que essas mulheres se encontram, bem como a
relação de seu corpo com esse “território”. Entende-se corpo-território,
nesse contexto, como uma unidade marcada por práticas culturais,
sociais e religiosas do lugar onde se vive, ou de onde se é, e o corpo.
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O segundo recorte analisado foi retirado de uma sequência de
quatro fotos e posts publicados, que aparece no feed de Sônia Guajajara
no Instagram, postado por ela no dia 7 de outubro de 2019. Para
contextualizar um pouco a sequência de fotos de onde trazemos o recorte
(Figura 3), no Instagram desse dia aparece um conjunto de fotos em que
a indígena está perto de uma “cabana” coberta de folhas secas (duas
primeiras fotos); nas duas restantes ela se encontra sozinha, em forma
de selfie, sendo que, na última foto, a indígena está acompanhada por
uma mulher que não foi marcada por ela, então o seguidor não possui
informações de quem seja. Entretanto, apenas uma foi selecionada para
essa discussão: a primeira foto da sequência em diálogo com a legenda,
referente à Sônia em frente a uma “cabana” de folhas de palmeira seca.
RECORTE 2
Figura 3: Disponível em: https://www.instagram.com/p/B3UiYAylc31/. Acesso em: 7 out. 2019.

Fonte: Instagram

Como dissemos, o eixo temático ao qual esse recorte pertence
é “corpo-território”, isso em função de expor e resgatar pela memória
discursiva os dizeres que se relacionam a uma identidade de grupo,
articulando corpo e território, por meio do uso do recurso de marcar
uma localização no Instagram. Esse recurso direciona a ideia de lugar à
foto, que apresenta não somente o espaço, mas também o indivíduo que
lá habita.
Propomos que a noção de corpo-território nesse contexto indígena
não esteja apenas ligada ao discurso de homem indígena e natureza
como iguais ou semelhantes, ou do primeiro elemento (indígena) como
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defensor do segundo (natureza), criando muitas vezes uma unicidade
no estereótipo de indígena como defensor da floresta. É necessário uma
reflexão mais aprofundada da questão, pois o território para esses povos
possui uma carga identitária bastante relevante de quem eles são e das
relações de poder que constituem esses espaços, pois suas práticas
sociais só existem em relação intrínseca com o espaço físico, espaços
naturais, com menor intervenção humana possível no meio, ainda que
esse espaço esteja cada vez mais sendo urbanizado. Assim,
[o] território para os povos indígenas é a base material
de uma luta secular pelo direito à diferença, e, mais
recentemente, para a retomada identitária. Identidade e
território estão intrinsecamente relacionados, pois através
da reafirmação identitária, diversos povos indígenas vêm
pleiteando a posse definitiva a antigos ou novos territórios,
com base na Constituição que preconiza a reprodução
de suas práticas socioespaciais ‘[...] necessárias à sua
reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes
e tradições’ (COSTA; SOUZA, 2015, p. 380).

Retomando o recorte, na legenda da postagem, Sônia inicia
informando o lugar onde ela tirou as fotos “Aldeia Lagoa Quieta/
Território Indígena Araribóia”, no Maranhão, onde ela vive; em seguida,
traz os dizeres “Território, nosso corpo, nosso espírito”, frase da Primeira
Marcha das Mulheres Indígenas. Essa marcha aconteceu entre os dias
9 a 13 de agosto de 2019 em Brasília/DF, com o objetivo de visibilizar
as ações das mulheres indígenas no Brasil, em parceria com a Marcha
das Margaridas, manifestação que reúne mulheres trabalhadoras rurais,
desde 2000, no Brasil.
Em relação aos elementos da foto, Sônia aparece em meio a
uma cabana de folhas secas e está vestida com um cocar, elementos
que demonstram, de certa forma, um pertencimento indígena. Em
composição com a legenda, essa imagem expõe a relação do território
com o corpo como forma de existência/presença inerente nas práticas
sociais indígenas.
Detendo-nos à legenda, o substantivo “território” remete a
uma porção de terra que geralmente pertence a alguém, ou seja, que
marca relações de poder e organização sobre um espaço; na memória
discursiva, o “território” no contexto indígena expõe uma luta secular
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para a retomada e demarcação de terras que desde o início da reforma
agrária10 passa por muitas dificuldades. Dessa forma, as terras indígenas
trazem à memória o sentido de perda muito forte desde o período
colonial, que hoje se ressignifica com a luta para a demarcação. Na
foto e na legenda, esse sentido se apresenta como uma afirmação dos
elementos que se relacionam e representam esse espaço físico do qual
os povos indígenas fazem parte culturalmente e materialmente.
O pronome possessivo “nosso” demonstra uma relação muito
específica com a noção de posse, pois muitos povos indígenas não
possuem uma relação sócio-econômica com a terra de produção-vendalucro; essa relação é, em sua maioria, de subsistência da comunidade.
Com a junção de “corpo”, “nosso corpo” mostra que a terra é importante
da mesma forma que o corpo o é, ou até mais importante, pois é
mantenedora desse. A terra nesse sentido ganha a ideia de meio pelo
qual ações práticas são realizadas, assim como o corpo funciona como
um meio para se viver e transformar o lugar/espaço onde se está. Em
seguida, expressa-se a relação com “nosso espírito”, espírito como um
substantivo que indica uma parte que compõe o ser humano, mas que
transcende o corpo. Colocando o território como espírito, nota-se, como
efeito de sentido, que o território, embora esteja materialmente além do
corpo, compõe com esse um todo que o ultrapassa, também remetendo
às práticas religiosas/crenças ligadas ao espaço ocupado por povos
indígenas.
Sendo assim, corpo e espírito são substantivos que acrescentam
efeitos de sentido à noção de território como lugar de poder e identidade,
e a perda e retomada dessa terra pelos indígenas também significam
perda e retomada das identidades que os constituem.
O terceiro recorte é um post de Ysani Kalapalo, retirado de seu
feed, do Instagram, no dia 23 de maio de 2020. Nesse post, Ysani expõe
os grafismos indígenas no seu corpo através da foto, e na legenda conta
como sofreu intolerância e preconceito ao ir para a cidade; relato esse
que ela faz no dia do “índio”, ao se observar a data do post, dia 19 de
abril de 2020.

10 “A reforma agrária é o conjunto de medidas para promover a melhor distribuição da terra mediante modificações
no regime de posse e uso, a fim de atender aos princípios de justiça social, desenvolvimento rural sustentável e
aumento de produção (ESTATUTO DA TERRA, 1964)”. INCRA. Reforma agrária. Disponível em: < http://www.
incra.gov.br/pt/reforma-agraria.html >. Acesso em 24 mai. 2020.

93

Diálogos Pertinentes – Revista Científica de Letras

RECORTE 3
Figura 4: Disponível em: https://www.instagram.com/p/B_KbwypnOEz/. Acesso em: 23 maio 2020.

Fonte: Instagram

Traçando um paralelo desse eixo temático com o perfil de Ysani
Kalapalo, é possível verificar uma forma de demonstrar o corpo-território
especificamente através do imagético (foto), já que, nesse caso, as fotos
parecem trabalhar com certo valor estético, com o uso da luz, dos
contrastes e das cores, de modo a fazer emergir no leitor/espectador um
efeito mais artístico à foto, para além do texto escrito. Esse imagético que
se faz mais relevante por meio de fotos mais elaboradas artisticamente
sugere uma prioridade dada aos elementos visuais associados à identidade
indígena, tais como os grafismos no corpo, colares de miçangas e o não
uso de roupas, numa “paisagem” envolta em elementos da natureza. No
entanto, isso acontece quando Ysani se encontra em território indígena,
pois se ela está no espaço urbano não indígena não se verificam os usos
desses elementos com tanta frequência, como foi constatado em outras
publicações analisadas no estudo.
Na legenda, esse espaço urbano para Ysani é tomado como um
lugar de desconforto, pois, em um primeiro momento, ela declara:
Prazer sou Ysani, indígena Brasileira. Houve um tempo em que olhares
de intolerância e preconceito me deixava constrangida com vontade de
sumir para sempre. Sim, engolir seco ofensas e provocações dos meus
colegas de Escola por ser de uma etnia indígena recém-chegada na
Cidade. É, assim foi meu encontro com a civilização.
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Primeiramente, ela diz quem é (sou Ysani, indígena Brasileira), em
um movimento de reafirmação e aceitação de si, já que no tempoespaço do Instagram todos sabem quem ela é, mas para introduzir os
momentos ruins da ida dela à cidade há necessidade de uma retomada
do eu, até mesmo em resistência às discriminações que ela descreve no
trecho logo depois: Houve um tempo em que olhares de intolerância
e preconceito me deixava constrangida com vontade de sumir para
sempre. Nesse fragmento, o tempo passado (houve um tempo) sugere
que os fatos de intolerância e preconceito já aconteceram e que já não a
deixam mais incomodada (me deixava constrangida); esse “desconforto
identitário”, em seguida, é descrito como uma vontade de “não ser” no
mundo, uma exclusão causada pela discriminação (vontade de sumir),
que se intensifica com o adjunto adverbial de tempo (para sempre).
No próximo trecho, ela expõe de que forma acontecia essa
intolerância e preconceito e como reagia a isso: engolir seco ofensas e
provocações dos meus colegas de Escola por ser de uma etnia indígena
recém-chegada na Cidade. Nesse ponto, percebe-se que tudo o que ela
passava acontecia em seu contato com a escola e a cidade – vocábulos
que são marcados, inclusive, com letra maiúscula na postagem –, o
espaço urbano, e depois ela acrescenta “assim foi meu encontro com
a civilização”. Nesse excerto é possível observar o uso da palavra
“civilização”, com a qual Ysani assume, em seu lugar de fala, o discurso
colonial, em que os indígenas são colocados como diferentes de forma
excludente perante o colonizador e o seu espaço urbano (civilização).
Em seguida, Ysani muda o tom para dizer como se sente atualmente,
em relação aos fatos sofridos: hoje em dia vejo tudo isso como uma
lição de vida que precisava passar. Se eu não tivesse passado por essa
experiência durante minha adolescência não saberia o que é separar o
joio do trigo. Então, valeu a pena!. Trazendo para o momento presente
(hoje em dia), ela ressignifica tudo o que passou, sua exclusão por ser
indígena, como uma lição de vida (uma lição de vida que precisava
passar), como um momento difícil de sua vida tratado com aceitação
por ela para que aprendesse algo (não saberia o que é separar o joio do trigo).
É relevante analisar como ela assume, inconscientemente, o discurso
intolerante e colonizador colocando a si mesma no lugar de culpada
pelas discriminações que sofreu, como se ela precisasse tirar uma lição
disso. Na verdade, é possível observar que a forma que ela encontra para
se aceitar seja de tirar algo bom disso, que no caso, se apresenta com um
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discurso religioso cristão (separar o joio do trigo), uma interdiscursividade
com a bíblia cristã católica, capítulo 13 de Mateus, versículos 24 ao
30, que conta a parábola do joio e do trigo, ou seja, o julgamento e
separação dos bons e ruins. Dessa forma, entende-se que a partir da
intolerância ela conseguiu aprender a separar o que é bom do que não
é, trazendo implícito, um juízo de valor que se estabelece em oposições:
o bem e o mal, próprio de formações religiosas mais conservadoras.
Por fim, ela termina marcando as hashtags, “#19deAbril” e
“#DiaDoÍndio”, resgatando a memória discursiva dessa comemoração
no Brasil, que teve início em 1943 com decreto-lei instituído pelo
presidente Getúlio Vargas. Na época, o presidente foi pressionado pelo
general Marechal Rondon, três anos depois de um movimento para
proteção de indígenas, no México, chamado de Congresso Indigenista
Interamericano, realizado entre os dias 14 e 24 de abril de 1940, e com
participação de indígenas nas decisões justamente no dia 19 de abril.
É importante contextualizar tal data, pois ela passa por ressignificações
no momento atual brasileiro, com um movimento muito grande contra
esses povos e também como forma de resistência deles, de diferentes
formas, na internet, em organizações das comunidades e participação
de lideranças indígenas em cargos políticos, além de uma crescente
discussão problematizada sobre a real visibilidade e valorização dos
direitos indígenas. Isso porque, em outros países da América Latina, há
um questionamento histórico de sua relevância e um reconhecimento
maior desses grupos na vida política, cultural e social. No Brasil, essas
discussões vêm sendo mais visibilizadas, a partir de movimentos de
esquerda em 2013, que agora se tornam paralelos a movimentos de
direita desde 2016, fazendo-nos verificar que os movimentos indígenas
no país acompanham a polarização política.
Retomando a legenda de Ysani, as últimas hashtags expostas por
ela são: “#YsaniKalapalo” e “#Brasil”, o que recupera a reafirmação de
quem ela é e o local geográfico (sou Ysani, indígena Brasileira), descrita
no início do post.
Detendo-se à análise da foto, primeiramente, traçamos, como
efeito de sentido, uma relação do espaço que está por trás do corpo de
Ysani (em primeiro plano), mostrando uma natureza de forma mais ou
menos “arranjada” – mais próximo de um jardim do que de uma mata
–, enquanto Sônia, na foto do recorte anterior, está mais próxima a um
espaço físico e cultural mais identitariamente constituído por elementos
ditos “indígenas”, como a “cabana” de palmeiras e, principalmente, a
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localização (Aldeia Lagoa Quieta) que o Instagram marca.
Na foto de Ysani, percebemos que ela é o centro da foto – ela
não é o lugar que habita, pois o ambiente é coadjuvante na imagem
– diferentemente de Sônia, em que parte da foto era a construção de
sapé; portanto, há um destaque dela em relação ao espaço, numa
postura voltada a si mesma, à beleza egocêntrica, típica das culturas
mais individualistas, centradas no eu (da qual ela quer fazer parte).
Ela também – assim como o faz Sônia – dispõe de artefatos indígenas
como os grafismos, pintura e colar; entretanto, resgatando a legenda
da postagem, ela viveu discriminação quando foi para a cidade. Dessa
forma, parece ter havido, nesse êxodo, uma necessidade de se integrar
ao urbano construído pelo homem branco, já que em seu dizer ela
expressa um desconforto por ser vista como indígena – Houve um tempo
em que olhares de intolerância e preconceito me deixava constrangida (...) por
ser de uma etnia indígena recém-chegada na Cidade. Essa necessidade de
“aparência”, que é própria de nossa cultura ocidental capitalista, agregase também na produção da foto, desde o cuidado com a luz até o fato
de ela esconder sensualmente partes do corpo, características de fotos
de revistas femininas (principalmente para mulheres “brancas” como
Vogue etc), numa tentativa de reapropriação da cultura dos brancos, pois
também quer se inserir nessa identidade.
Portanto, nessa situação, percebemos uma ressignificação da
relação entre o território e a identidade indígena, em que geralmente as
práticas culturais estão intrinsecamente relacionadas à terra, de forma
que, quando o espaço é urbano, esses elementos se hibridizam ou se
alteram em função desse sujeito habitar um outro espaço, como faz
Ysani, conformando-se a outras identidades.
Assim, a forma como cada indígena lida com a questão do
território é consideravelmente diferente. Para Ysani o lugar é um
complemento da foto, já para Sônia é parte de si. Como observado, Ysani
faz uma “adaptação” em relação ao espaço que ocupa, demonstrando
identidades em trânsito, tornando a defesa de direitos indígenas em
relação ao território mais diluída, enquanto que Sônia representa uma
identidade mais voltada a valores tradicionais dos indígenas na relação
com o espaço, contidos numa memória coletiva de grupo, a fim de lutar
para ter seus direitos respeitados. Isso é sentido, também, fora das redes
sociais, pois lideranças Kalapalo não consideram Ysani como defensora
dos direitos do coletivo, por conta dessa forte “adaptação” à cultura
urbana e de seu olhar em relação à ocupação das terras indígenas;
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já Sônia alcançou o espaço de líder, essencialmente, pela defesa da
demarcação.
A identidade, dessa forma, é variável, em um movimento definido
por Hall (2006) como característico do sujeito pós-moderno em que não
há uma “identidade fixa, essencial ou permanente” (p. 12). Além disso,
destacam-se as mudanças das paisagens políticas, que no
[...] mundo moderno são fraturadas dessa forma por
identificações rivais e deslocadas-advindas, especialmente,
da erosão da “identidade mestra” da classe e da emergência
de novas identidades, pertencentes à nova base política
definida pelos novos movimentos sociais: o feminismo,
as lutas negras, os movimentos de libertação nacional, os
movimentos antinucleares e ecológicos (HALL, 2006, p.
21)

Essas mudanças nas paisagens políticas são bem aparentes no
discurso de Sônia e Ysani, visto que, em função disso, as práticas sociais
indígenas assim como as não-indígenas ocidentais são constantemente
revisadas e reformuladas de acordo com o contato com as próprias
culturas e com o outro. Sônia retoma o discurso tradicional do território
como corpo e espírito remontando à ancestralidade e raízes por meio do
discurso de luta por direito à terra e a tudo o que a ela é inerente, mas faz
isso também com o uso das tecnologias contemporâneas, interagindo
nas redes sociais; já Ysani demonstra o corpo-território de forma mais
próxima aos atuais influencers digitais, não em forma de luta pela terra ou
direito indígena, mas como um diário do processo de afirmação de sua
diferença e aceitação de si, de sua identidade e de sua individualidade;
o que com Sônia se dá mais como um movimento identitário voltado ao
coletivo, pois em seu discurso há sempre a presença de outros indígenas
ou da memória do discurso da coletividade indígena.
Atualmente, os povos indígenas brasileiros vêm sendo alvos de
violentos ataques aos seus corpos, suas terras e seus direitos, em função,
por um lado, do avanço de uma bancada governamental ruralista
defensora do uso de terras indígenas para o crescimento econômico e,
por outro, dos interesses de exploração, geralmente por não-indígenas,
de minérios e pedras preciosas em reservas. Em resistência, indígenas de
todo o país utilizam diversas formas de se afirmarem e se defenderem
como povos, com o direito que lhes é garantido pela Constituição
Federal, porém geralmente desrespeitado.
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Portanto, ao nos depararmos com essas duas mulheres, vemos
diferentes formas de defender seus direitos e/ou de se autoafirmarem:
Sônia, com posição de líder, constrói seus dizeres com voz coletiva,
e Ysani demonstrando seu coletivo com uma aceitação de si, de ser
indígena, em uma voz mais individualizada; ambas, porém, fazendo
uso de uma rede social, o Instagram, para marcarem suas identidades
e, consequentemente, as formas diversas de agir social e politicamente.
EIXO TEMÁTICO: PROTAGONISMO DAS MULHERES

O último eixo temático analisado é denominado de “protagonismo
das mulheres”, em função da grande presença de mulheres em cenários
de decisões, configurando, por vezes, pautas comuns entre mulheres
indígenas e não-indígenas.
O quarto recorte analisado é referente a uma postagem de Ysani
Kalapalo, no Instagram, no dia 7 de outubro de 2019. Ele é composto
pela legenda de Ysani, demonstrando uma conquista das mulheres no
atual governo, em diálogo com a foto em que elas se encontram em
gesto de luta com as mãos
RECORTE 4
Figura 5: Disponível em: https://www.instagram.com/p/B3UacAnn_4z/. Acesso em: 16 de dez. 2019

Fonte: Instagram

Da esquerda para a direita, a primeira mulher que aparece na foto
é Sandra Terena, a primeira jornalista indígena a ocupar uma secretaria
no governo federal. Ela se tornou secretária nacional de Políticas de
Promoção da Igualdade Racial, do Ministério da Mulher, da Família
e dos Direitos Humanos (MMFDH), em 2019. Ao seu lado está Silvia
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Waiãpi, a primeira mulher indígena a fazer parte do exército brasileiro
e participante no processo de transição do governo Bolsonaro. Em
seguida, está Damares Alves, ministra de estado da Mulher, da Família
e dos Direitos Humanos, escolhida por Bolsonaro para ocupar o cargo.
Primeiramente, na legenda da postagem, Ysani inicia dizendo
“protagonismo das mulheres indígenas nesse governo é visível”, o que
traz o sentido de que em outros governos não o era. Em seguida, o dizer
“vamos que vamos guerreiras!”, uma expressão popularmente utilizada
para demonstrar a disposição para lutar por algo, que, no caso, seria
a disposição para atuar politicamente e em outras esferas discursivas
nas posições em que se encontram; e “guerreiras”, vocativo usado para
indicar mulheres que estão na luta por seus direitos e objetivos, partindo
da caracterização da luta que elas travam como indígenas mulheres, um
discurso muito utilizado atualmente para denominar mulheres fortes.
Na sequência, há três marcações em hashtag com os dizeres
“#GovernoBolsonaro”, demonstrando que essas mulheres são apoiadoras
de Bolsonaro; “#Pátria Amada Brasil”, um dos slogans do atual governo,
retirado do hino nacional; e “#MulheresIndígenas”, colocando a
presença e visibilidade delas no atual contexto político.
O gesto das mulheres, nesse recorte, em diálogo com a legenda,
aponta para uma luta em direção à visibilidade e escuta de suas vozes
e reivindicações como indígenas e como mulheres também, entretanto,
com formações discursivas outras, em sintonia com pautas políticas da
direita conservadora, que são a favor de Bolsonaro e de seu governo.
O quinto recorte é referente a um repost de Sônia a um post de
Marielle Ramires11, no dia 29 de setembro de 2019. Nele, é possível
observar diversas mulheres vestidas com camisetas escrito “EleNão”,
incluindo Sônia (de preto), e Marielle (de vermelho); todas com os braços
em gesto de luta, em diálogo com a legenda.

11
“Jornalista e ativista nas lutas de Comunicação, Cultura e Direitos Humanos e Co-fundadora do Fora
do Eixo e da Mídia NINJA, é hoje coordenadora da Ninja Ambiental”. MIDIA NINJA. Disponível em: https://
midianinja.org/author/ramiresmarielle/. Acesso em: 18 jun. 2020.
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RECORTE 5
Figura 6: Disponível em: https://www.instagram.com/p/B3A_rMylPFU/. Acesso em: 12 de dez. 2019

Fonte: Instagram

Primeiramente, destacando a foto na postagem, notamos que
Sônia se encontra ao centro, com um megafone e um dos braços para o
alto em posição de fala, enquanto outras mulheres seguem nessa mesma
posição ao redor dela. Verifica-se que somente Sônia veste elementos da
cultura indígena, como a pulseira de miçangas, os brincos de penas e o
colar de cor amarela.
Em diálogo, a legenda expõe do que se trata a foto. Sônia inicia
com a expressão “E vamos simbora!!” e marcando a hashtag “#repost
@marielleramires”, indicando ser um repost do perfil de Marielle. Em
seguida, informa: “Hoje participamos dos atos de comemoração de um
ano do movimento #EleNão e também do #SosAmazônia”, mostrando
que a foto foi tirada nesses atos. Além disso, marca em hashtag o nome
dos movimentos para simbolizar que eles não ocorrem apenas nas ruas,
mas também no universo online. As “causas” principais dessas ações
políticas – “EleNão” e “SosAmazônia” – são a oposição ao presidente
Jair Bolsonaro e a defesa da Amazônia.
Em continuidade, é exposto: Uma das melhores coisas dessa
passagem por aqui foi encontrar uma rede articulada de luta e afeto
de brasileirxs que aqui vivem. Só assim, juntos e em rede, será possível
construirmos saídas pra essa bagunça imensa em que nos encontramos.
Destaca-se, assim, os melhores aspectos da vivência do movimento,
“encontrar uma rede articulada de luta e afeto”, demonstrando a
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organização dos atos e caracterizando-os não apenas como luta, mas
também como fonte de afeto, indicando o sentimento de amizade e
união que essas mulheres experimentam ao fazer parte dessa rede, o que
mais adiante é retomado (juntos e em rede) como uma possibilidade de
melhora a partir de seu engajamento no cenário político e social atual.
Outro ponto importante é o uso de “brasileirxs”, que acaba por mostrar
uma voz em consonância com a tentativa de não exclusão de gênero em
sua fala.
Por fim, termina despedindo-se carinhosamente das mulheres:
Um abraço em especial pra todas as manas que aqui vivem e lutam
e marcando as hashtags “#MulheresdaResistência”, “#Mulheres” e
“#forabolsonaro”, retomando o discurso de resistência das mulheres e
de oposição a Bolsonaro.
Portanto, percebemos, nos dois últimos recortes, lutas que partem
de mulheres indígenas e não indígenas, unidas por formações ideológicas
distintas, lutas travadas entre a perspectiva do que é reivindicado como
indígena e mulher: no primeiro recorte de Ysani, emergem formações
discursivas a favor de Bolsonaro, marcadas pelos movimentos em rede
online “GovernoBolsonaro”; já no recorte de Sônia, há a identificação
com o movimento “EleNão”.
CONCLUSÃO

Por meio das análises dos recortes feitos nos perfis de Ysani
Kalapalo e Sônia Guajajara, trouxemos à luz três eixos temáticos de
análise: polarização política, corpo-território e protagonismo das
mulheres. Dessa forma, destacam-se efeitos de sentido em que as
formações discursivas dessas duas mulheres se opõem ao revelar os
polos políticos aos quais tendem a pertencer e se aproximam, fazendo
emergir discursos de valorização das mulheres e da defesa dos direitos
de seus povos de modos diferentes.
Percebemos que os discursos ganham sentidos diversos no interior
da rede social Instagram, pois essa dispõe de recursos como o remix que
possibilitam efeitos que não seriam construídos fora desse espaço, além
de possuir a ferramenta para a postagem de fotos, complementando,
assim, a materialidade linguística e fazendo emergir representações
atribuídas às diferentes formações ideológicas e identitárias.
Além disso, pudemos compreender as diferentes maneiras que o
corpo-território é entendido por Sônia e Ysani: a primeira por meio de
uma voz mais coletiva e próxima dos aspectos tradicionais indígenas e a
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segunda mais voltada para si, próxima a uma perspectiva mais ocidental
e capitalista, ressaltando valores individuais.
Por fim, observamos que ambas marcam em seus dizeres o desejo
da visibilização das mulheres indígenas e/ou não indígenas, ainda que
em polos políticos diversos, numa tentativa de se fazer ouvir suas vozes
e tornar legítimas suas reivindicações identitárias de minoria. Nesse
aspecto, a disseminação de suas posições políticas pela rede social é uma
forte aliada à conquista desse espaço de fala, amplificada pela rapidez
de seu alcance e pelos recursos tecnológicos que o digital tem a seu
dispor, o que de fato pode também tornar-se uma ferramenta relevante
para legitimar discursos como regimes de verdade.
REFERÊNCIAS
BRANDÃO, H. H. N. Introdução à Análise do Discurso. 2 ed. rev. Editora da Unicamp:
Campinas, 2004.
BRASIL 247. Equipe de Democracia em Vertigem faz protestos no Oscar. 23 fev. 2020. 1
fotografia. Disponível em: <https://www.brasil247.com/cultura/equipe-de-democraciaem-vertigem-faz-protestos-no-oscar>. Acesso em: 25 fev. 2020.
CHAIA, V.; BRUGNAGO, F.. A nova polarização política nas eleições de 2014:
radicalização ideológica da direita no mundo contemporâneo do Facebook. Aurora:
revista de arte, mídia e política, São Paulo, v.7, n.21, p. 99-129, out. 2014- jan. 2015.
Disponível em: < https://revistas.pucsp.br/aurora/article/viewFile/22032/16586>. Acesso
em: 28 abril 2020.
CORACINI, M. J. A celebração do outro: arquivo, memória e identidade. – línguas
(materna e estrangeira), plurilinguismo e tradução. Campinas: Mercado de Letras, 2007.
247 p.
COSTA, G. C.; SOUZA, R. C. A. Caciques mulheres e construção de territorialidades
no Vale Sanfranciscano-Bahia. Revista de Desenvolvimento Econômico - RDE,Salvador,
BA, p. 377-407, Dez. 2015. DOI http://dx.doi.org/10.21452/rde.v17nesp.4013.
Disponívelem: https://revistas.unifacs.br/index.php/rde/article/view/4013. Acesso em: 12
nov. 2019.
FIORIN, J. L. Identidade e diferenças na construção dos espaços e atores do novo mundo.
In: BARROS, Diana Luz Pessoa de (Org.) Os discursos do descobrimento: 500 e mais
anos de discursos. São Paulo: FAPESP: EDUSP, 2000, p. 27-49.
FOUCAULT, M. A ordem do discurso: aula inaugural no Collège de France, pronunciada
em 2 de dezembro de 1970. Tradução de Laura Fraga de Almeida Sampaio. São Paulo:
Edições Loyola, 1996.

103

Diálogos Pertinentes – Revista Científica de Letras

FOUCAULT, M. Arqueologia do Saber. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 7ªed. 2004.
FOUCAULT, M. Ditos e Escritos IV – Estratégia, Poder-Saber. Rio de Janeiro: Forense
Universitária, 2006, p. 253-266.
HALL, S. A identidade cultural na pós-modernidade. Tradução de Tomaz Tadeu da Silva
e Guaracira Lopes Louro. 11. ed. Rio de Janeiro: DP&A, 2006.
HALL, S. Da diáspora: identidades e mediações culturais. Belo Horizonte: UFMG;
Brasília, DF: Representação da UNESCO no Brasil, 2003.
INCRA. Reforma agrária. Disponível em < http://www.incra.gov.br/pt/reforma-agraria.
html >. Acesso em 24 mai. 2020.
KOMESU, F.; GAMBARATO, R.; TENANI, L. I will not become an Internet meme: visualverbal textualization process in the study of the power and resistance in Brazil Acta
Scientiarum. Language and Culture, vol. 40, no. 2, 2018.
MANOVICH, L. Quem é o autor?: Sampleamento/Remixagem/ Código aberto. In:
BRASIL, André et al, (org.). Cultura em fluxo: Novas mediações em rede. Belo Horizonte:
Puc Minas, 2004. p. 248-263.
MST. Nossa história. Disponível em: <https://mst.org.br/nossa-historia/inicio/>. Acesso
em: 18 de mar. 2020.
OLIVEIRA FILHO, J. P. Uma etnologia dos “índios misturados”? Situação colonial,
territorialização e fluxos culturais. Revista Mana, 4(1): 47-78, 1998.
PAIVA, E. B. A Construção da Identidade Indígena em Fontes de Informação.XVI Encontro
Nacional de Pesquisa em Ciência da Informação, 2015. Disponível em:< http://www.
ufpb.br/evento/index.php/enancib2015/enancib2015/paper/viewFile/3082/1236>.
Acesso em: 24 out. 2019.
PÊCHEUX, M. O discurso: estrutura ou acontecimento. Tradução P. Orlandi. 4ªedição.
Campinas: Pontes Editores, 2006.
PÊCHEUX, M. Semântica e discurso. Campinas: Editora da Unicamp, 1988.
PORTELA, C. A. Por uma história mais antropológica:: indígenas na contemporaneidade.
Sociedade e Cultura, Goiânia, v. 12, ed. 1, p. 151-160, jan./jun. 2009. Disponível em:
<https://www.revistas.ufg.br/fchf/article/view/3170>. Acesso em: 3 out. 2019.
SEMINÁRIO DE ESTUDOS EM ANÁLISE DO DISCURSO, 2003, Porto Alegre. Anais
do SEAD. Porto Alegre: Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Remontando de
Pêcheux a Foucault: uma leitura em contraponto [...]. [S. l.: s. n.], 2003. Disponível em:
http://www.ufrgs.br/analisedodiscurso/anaisdosead/1SEAD/Paineis/FredaIndursky.pdf.
Acesso em: 31 mar. 2020.

104

p. 76-105 • Dossiê Temático • 2020

VIEIRA Jr, E. Estéticas da co-autoria: Mash-up, sampleamento e remixagem no vídeo
brasileiro contemporâneo. In: CIRILLO, José; GIL, Fernanda G.; GRANDO, Ângela.
(Org.). Artistas, autoria e as práticas colaborativas. 1ed. São Paulo: Intermeios, 2013,
v.1, p. 199-203.
Recebido em: 16/07/2020
Aceite: 21/10/2020

105

Diálogos Pertinentes – Revista Científica de Letras

O CORPO QUE É SOM: TATUAGENS DE
ONDAS SONORAS PELO OLHAR DA
ANÁLISE DE DISCURSO
THE BODY THAT IS SOUND: SOUNDWAVE
TATTOOS THROUGH THE DISCOURSE
ANALYSIS

5

VINHAS, LUCIANA IOST
DOUTORA EM LETRAS PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
DOCENTE DO PPG LETRAS DA UFPEL
E-MAIL: LUCIANAVINHAS@GMAIL.COM
ORCID ID: HTTPS://ORCID.ORG/0000-0003-1026-2277

RESUMO:

Os estudos desenvolvidos sobre o corpo, através da perspectiva
teórico-analítica da Análise de Discurso (AD), têm contribuído com
reflexões basilares tanto sobre o processo de constituição dos sentidos
quanto sobre o processo de constituição dos sujeitos. O corpo, na
constituição da subjetividade, ocupa, a partir da Psicanálise, posição
fundamental, por não ser considerado um efeito somente biológico,
tampouco somente psicológico. O conceito-limítrofe de pulsão autoriza
olhar o corpo como parte da subjetividade, o que tem consequências no
funcionamento discursivo ao se considerar que a teoria da subjetividade
que sustenta o quadro epistemológico da AD é de natureza psicanalítica.
Não se negligencia, na presente proposta de reflexão, o embasamento
psicanalítico na concepção do sujeito do discurso e, com base nisso,
o trabalho analisa o funcionamento discursivo de tatuagens de ondas
sonoras. Trata-se de tatuagens cujo desenho reproduz um som e, com o
auxílio de um aplicativo de celular, é possível ouvir o que está tatuado.
O artigo articula teórica e analiticamente elementos sobre a concepção
de corpo na AD, buscando trabalhar sobre o corpo tatuado. Avançase na reflexão ao relacionar o corpo tatuado ao som materializado no
corpo, cuja escuta se faz através de um dispositivo externo, que acaba
por complementar o corpo do sujeito para possibilitar a transformação de
imagem em onda sonora. Toda essa complexidade envolvendo a forma
como o discurso se materializa atinge a subjetivação, em uma relação
de incompletude entre a interpelação ideológica e o recalcamento
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inconsciente, chegando-se à noção de real do corpo (LEANDROFERREIRA, 2011a).
PALAVRAS-CHAVE: Discurso; Tatuagem; Aplicativo de smartphone; Real do corpo.
ABSTRACT:

The studies developed about the body, through the theoreticalanalytical perspective of the Discourse Analysis (AD), have contributed
to basic reflections both on the process of constitution of the senses
and on the process of constitution of the subjects. The body, in the
constitution of the subjectivity, occupies, from Psychoanalysis, a
fundamental position, as it is not considered a biological effect, nor
only a psychological one. The boundary concept of drive allows viewing
the body as part of the subjectivity, which has consequences for the
discursive functioning when considering that the theory of subjectivity
that supports the epistemological structure of DA is of a psychoanalytic
nature. In the present proposal of reflection, the psychoanalytical basis
in the conception of the subject of the discourse is not neglected and,
based on this, the work analyzes the discursive functioning of soundwave
tattoos. These are tattoos whose design reproduces a sound and, with the
aid of a cell phone app, it is possible to hear what is tattooed. The article
theoretically and analytically articulates elements about the concept of
body in the DA, specifically seeking to think about the tattooed body. The
reflection is advanced by relating the tattooed body to the materialized
sound in the body, whose listening is done through an external device,
which ends up complementing the subject’s body to enable the
transformation of the image into a sound wave. All this complexity
involving the way the discourse is materialized reaches subjectivation, in
a relationship of incompleteness between the ideological interpellation
and the unconscious repression, getting to the notion of real of the body
(LEANDRO-FERREIRA, 2011a).
KEYWORDS: Discourse; Tattoo; Smartphone App; Real of the Body.
INTRODUÇÃO

As transformações nas tecnologias possuem diferentes impactos na
forma como o sujeito se insere na formação social. O telefone, aparelho
criado no final do século XIX, ganha o formato móvel quase cem anos
mais tarde, sendo altamente popularizado a partir da primeira década do
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século XX. Alguns anos após sua criação, começa-se a permitir o acesso
à rede mundial de computadores. A tarefa de realizar chamadas de voz
passa a ser secundária, dando lugar para as conversas por aplicativos
de mensagens instantâneas e a chamadas de vídeo pelos mesmos
aplicativos. A possibilidade de ampliar a utilidade do aparelho, não só
usado para a comunicação, mas, também, para registros pessoais (notas,
fotos, gravações de vídeo), lazer (jogos, redes sociais online) e trabalho
(e-mails, agendas, tabelas), torna o aparelho de telefonia móvel, o
celular, um computador portátil, que pode ser facilmente movimentado,
apresentando, inclusive, diferentes recursos para a segurança pessoal do
seu dono e para o monitoramento da sua saúde. Batimentos cardíacos
são regularmente monitorados, bem como número de passos dados
no dia, quantidade de calorias consumidas e controle de diabetes. O
telefone celular vai se transformando em um dispositivo indispensável,
um prolongamento do corpo humano, e, com isso, efeitos são produzidos
na forma como o sujeito do século XXI se subjetiva.
Na dimensão afetiva, a relação com o celular possibilita funções
surpreendentes. Escutar repetidas vezes o “eu te amo” da pessoa amada,
ouvir o balbuciar do filho em seus primeiros meses de existência, ou,
quem sabe, ouvir um trecho de uma música que marcou a própria
trajetória de vida se faz fácil e acessível através do uso do aparelho.
Assim, com o avanço das tecnologias digitais, especialmente aquelas
ligadas aos aparelhos de celular inteligentes (os smartphones), é
possível acessar vídeos ou gravações de todas essas situações (e de
muitas outras) a qualquer momento, desde que se tenha em mãos o
dispositivo eletrônico, preferencialmente conectado à rede mundial
de computadores. No entanto, nosso olhar se volta para a invenção de
um tatuador estadunidense, o qual trouxe a possibilidade de esses sons
serem registrados na pele: com a ajuda de um aplicativo de celular, é
possível acionar, a partir da imagem tatuada, o som que está disponível
no aplicativo. Escutar qualquer som que se deseje passa a fazer parte de
um ritual diferente, no qual o som está inscrito na pele de quem o ouve,
acionado por um aparelho de celular em cujo sistema há um aplicativo
designado para a função de relacionar o som e a imagem.
A relação entre o som que se deseja escutar, a tatuagem (designada
como soundwave tattoo) e o smartphone inscreve os processos de
significação em uma relação que cabe à nossa análise pelo viés discursivo.
O questionamento sobre como essa prática interfere no processo de
constituição dos sujeitos e dos sentidos passa a ser objeto de nosso
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interesse, considerando que essas transformações afetam os sujeitos
materialmente em sua relação com a história, com a ideologia, com o
inconsciente. Então, considerando que o corpo é objeto de reflexão nos
estudos da Análise de Discurso, a proposta de trabalho aqui apresentada
traz uma teorização discursiva sobre o fenômeno das tatuagens de ondas
sonoras. Nosso objetivo é lançar uma interpretação sobre a relação entre
corpo e subjetividade pelo entendimento de que não existe subjetividade
(e, portanto, não existe corpo) fora de uma determinação inconsciente
e ideológica. Nosso trabalho, a partir da consideração do corpo como
forma material e, também, como constitutivo da própria subjetividade,
tenta estabelecer relações entre as duas estruturas-funcionamento
articuladas no âmbito da Análise de Discurso, o inconsciente e a
ideologia, como efeito de uma determinação sócio-histórica afetada
pelas diferentes tecnologias contemporâneas, as quais estão inseridas,
de modo incontornável, nas relações sociais.
O modo de produção capitalista, determinante de nossa formação
social e dos saberes dominantes que nela são reproduzidos, através de
sua versão neoliberal como forma de organização econômica e política
dominante, encontra novas formas de engendramento e de gestão das
subjetividades. Os smartphones, altamente popularizados no sistema
capitalista, substituem o celular comum, utilizado somente para fazer
ligações e enviar mensagens de textos, e, também, substituem os
computadores pessoais (PC), que, até há pouco tempo, era a única forma
possível de acessar a rede mundial dos computadores. Atualmente,
torna-se cada vez mais raro encontrar pessoas que investem em linhas
telefônicas residenciais fixas e em computadores pessoais (notebooks
ou desktops), existindo a predominância no investimento em aparelhos
de celular: mais fáceis de serem transportados, eles acessam a internet e
permitem uma comunicação ampla através dos seus diferentes aplicativos,
não sendo restrito à ligação telefônica, e, em geral, fazem as atividades
que eram, anteriormente, restritas aos computadores de mesa. O efeito
do amplo uso dos telefones celulares se observa na língua: o telefone
agora precisa do adjunto adnominal “fixo” para ser compreendido como
o telefone residencial, tendo em vista o amplo uso do termo para se fazer
referência ao telefone móvel.
Além disso, como já foi mencionado, os celulares ganharam
novas funcionalidades, passando a desempenhar um papel de regulação
e controle das funções fisiológicas dos indivíduos. Os celulares fazem
intervenções nos corpos dos sujeitos, os constituem incontornavelmente;
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os sujeitos passam, então, a existir na dependência desse dispositivo
externo, tal como um marcapasso introduzido no corpo do paciente,
sem o qual a continuidade da vida se torna impossível. A relação
forjada imaginariamente entre os smartphones e as subjetividades
vai se tornando cada vez mais próxima, dependente, e, com isso, se
introduz no corpo humano um anexo que se funde à sua constituição
fisiológica e, também, subjetiva. Por meio da tecnologia, é possível dizer
que aplicativos e dispositivos digitais interferem nas formas históricas
de subjetivação, produzindo efeitos na forma como a reprodução das
relações de exploração ocorrem, as quais são dependentes da produção
da força de trabalho - uma força de trabalho digitalmente constituída,
forjada.
DISCUSSÃO TEÓRICA

Com base nessas considerações, buscamos uma breve teorização
sobre o dispositivo, segundo reflexão de Giorgio Agamben produzida
com base nos estudos de Michel Foucault. Agamben (2007) menciona
que o dispositivo, no pensamento de Foucault, passa a ser empregado
pelo autor quando do seu interesse, a partir da década de 1970, pela
governabilidade, ou pelo governo dos homens. Agamben (2005, p. 09-10
[grifo do autor]) resume a questão do dispositivo a partir de três pontos:
1) É um conjunto heterogêneo, que inclui virtualmente
qualquer coisa, linguístico e não-linguístico no mesmo
título: discursos, instituições, edifícios, leis, medidas de
segurança, proposições filosóficas etc. O dispositivo em si
mesmo é a rede que se estabelece entre esses elementos.

2) O dispositivo tem sempre uma função estratégica
concreta e se inscreve sempre em uma relação de poder.

3) É algo de geral (um reseau, uma “rede”) porque inclui
em si a episteme, que para Foucault é aquilo que em uma
certa sociedade permite distinguir o que é aceito como um
enunciado científico daquilo que não é científico.

Foucault apresenta o dispositivo diretamente vinculado à relação
dos indivíduos com o elemento histórico (AGAMBEN, 2007), sendo
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relacionado à noção por ele desenvolvida de positividade. Assim, com
este termo, o autor entende “o conjunto das instituições, dos processos de
subjetivação e das regras em que se concretizam as relações de poder”.
Para nós, avançando mais na leitura de Agamben, interessa compreender
o papel da regulação exercida pelo dispositivo sobre os indivíduos a partir
de seu sentido tecnológico, o qual também está presente na abordagem
desenvolvida por Foucault.
Assim, desdobrando esse princípio de reflexão sobre o dispositivo
para o seu entendimento discursivo, e, portanto, ancorado em uma
determinação sócio-histórico-ideológica, com base em Dias (2018, p.
28), entendemos que o digital passa a ser compreendido “para além de
uma mera forma de produção de tecnologia, mas como uma condição
de produção político-ideológica do discurso, como uma condição e
meio de produção e reprodução das formas de existência capitalistas”.
Os efeitos produzidos pelo digital na forma como o sujeito se subjetiva
são ideologicamente determinados, e essa determinação afeta, também,
o afeto, em sua relação com o corpo e com a linguagem.
O celular, enquanto um representante concreto da determinação
dos processos históricos e ideológicos, atravessa a constituição
subjetiva através de uma nova modalidade de gestão das subjetividades,
subjetividades que estão diretamente vinculadas ao funcionamento das
novas tecnologias. Essas novas tecnologias, então, articulam discursos,
instituições, concepções filosófico-ideológicas no seu mecanismo de
trabalho sobre os homens. O processo de interpelação-identificação
passa a ser produzido pela operação do smartphone, engendrando
um sujeito que significa o mundo a partir de uma posição de classe,
ideológica e política determinada pela forma como o discurso circula em
aliança com as novas tecnologias de gestão subjetiva. Assim, podemos
nos alinhar ao pensamento de Orlandi (2012a), quando a autora traz a
questão referente à relação entre o marketing político e uma nova gestão
dos sujeitos. Para a autora, no “liberalismo totalitário”, o sujeito contribui
ativamente para o seu assujeitamento, e podemos interpretar que o uso
dos celulares inteligentes possui um papel importante nesse processo de
assujeitamento ao atuar na reprodução daquilo que pode e deve ser dito
por uma posição de classe, política e ideológica dominante.
Para Dias (2018, p. 62), os aplicativos instalados nesses celulares
inteligentes funcionam como “sistema lógico digitais”. Esses sistemas
“são da instância da organização da vida, e que vistos sob essa ótica
colocam o sujeito como origem de si, mas que se tomados em sua
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instância material, indicam algo em relação ao real”. Os aplicativos
podem intervir no efeito de completude e de origem de si que constitui
as subjetividades, a partir do esquecimento n° 1 (PÊCHEUX; FUCHS,
[1975] 1997), e esse efeito de completude permite uma autogestão
calcada no uso de aplicativos que organizam o que não pode ser
organizado, que organizam as dimensões da vida reguladas ideológica e
inconscientemente. Os aplicativos, então, possuem o efeito de gestão dos
afetos, daquilo que é da ordem do incontrolável, mas, imaginariamente,
passa a ser controlável pela produção do efeito de evidência próprio do
funcionamento dos aplicativos instalados nos smartphones.
O dispositivo físico do smartphone se torna, então, uma espécie
de continuidade do corpo humano, um anexo, e esse funcionamento
específico deve ser articulado à teorização sobre o corpo na Análise
de Discurso, juntamente com o papel exercido pela tatuagem e pelo
som como formas materiais que atuam nesse processo de produção
de sentidos (e de sujeitos). Sendo assim, vamos dedicar algum espaço
para uma breve abordagem discursiva (e psicanalítica) do corpo e da
subjetividade.
Os estudos desenvolvidos sobre o corpo, através da perspectiva
teórico-analítica da Análise de Discurso, têm contribuído com reflexões
basilares no que concerne ao processo de constituição dos sentidos
e, também, sobre o processo de constituição dos sujeitos. Ambos os
processos podem ser afetados pela inscrição do corpo, tanto como forma
material quanto como elemento constitutivo da subjetividade. Vamos,
portanto, apresentar alguns estudos que trabalham com o corpo pelo viés
discursivo, começando, rapidamente, pelo trabalho com a concepção
de corpo pelo viés da Psicanálise.
O corpo, na constituição da subjetividade, ocupa, a partir do quadro
teórico da Psicanálise, posição fundamental, por não ser considerado
um efeito somente biológico, tampouco somente psicológico. É com
o conceito-limítrofe de pulsão que a Psicanálise passa a compreender
a subjetividade como dependente da relação entre o somático e o
psíquico, sendo autorizado, então, compreender o corpo como parte da
subjetividade. Nesse sentido, considerando o sintoma como elemento
responsável pela compreensão dessa relação, ele pode funcionar como
uma dimensão do processo de recalcamento, de base inconsciente, e,
portanto, vinculado a um sistema significante. O sintoma pode falar
como uma conversão, ou seja, como um substituto de algo recalcado
no funcionamento inconsciente. O surgimento do sintoma pode ser
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compreendido como uma tentativa inconsciente de superar o sofrimento
através da simbolização via corpo. É considerado, nesse caso, efeito da
pulsão de vida.
No entanto, esse mesmo sintoma pode ser relacionado ao corpo do
transbordamento, quando da impossibilidade da conversão e, assim, da
simbolização. Trata-se do sintoma corporal da doença somática, sendo
o sintoma compreendido como uma descarga, como um excesso, como
efeito do Real, não se organizando, portanto, pela lógica da representação
(FERNANDES, 2003). Nesse caso, então, o corpo não está vinculado a
um sistema significante, funcionando além da lógica do recalcamento:
o corpo passa a funcionar como elemento que bordeia aquilo que é da
ordem do impossível, do irrepresentável, do não simbolizável, e essa
falta de inscrição produz efeitos que se podem observar no corpo. Esse
trabalho só é possível em função do pressuposto da incompletude do
sujeito, da impossibilidade de se reconhecer como efeito de um processo
inconsciente (também determinado pelo ideológico).
A Psicanálise traz a possibilidade de a concepção de subjetividade,
também engendrada pelo corpo, produzir efeitos no funcionamento
discursivo, posto que a incompletude constitutiva da subjetividade
ganha existência material de diferentes maneiras, e uma delas diz
respeito ao retorno do inconsciente e do Real no próprio corpo. No
entanto, tendo a Análise de Discurso como suporte teórico-analítico,
não se pode desvincular esse processo dos efeitos da ideologia na
subjetividade. O processo de interpelação ideológica pode interferir na
forma como sujeito e corpo se constituem mutuamente, que também
pode ser considerado a partir da semântica discursiva, ou seja, o trabalho
simbólico sobre o corpo exige a produção de sentidos ancorados em
uma relação de classe, política e ideológica. Nesse sentido, as tatuagens
se inscrevem nos corpos dos sujeitos materializando essa contradição;
os smartphones também fazem parte dessa inscrição, pois, sem os
aplicativos nele instalados, a tatuagem de onda sonora não produz o
efeito desejado. Temos, portanto, uma dupla inscrição de elementos
externos, não naturais ao corpo humano, que passam a constituí-lo e
a subjetivá-lo, simbolizá-lo, que passam a criar-lhe uma imagem, por
processos advindos daquilo que não se pode conter, não se pode dizer,
relacionado ao real do corpo.
Sendo assim, esse olhar do corpo pela Psicanálise tem consequências
no funcionamento discursivo. Não se negligencia, na presente proposta
de reflexão, o embasamento psicanalítico na concepção do sujeito do
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discurso. Para chegar à problematização do funcionamento das tatuagens
de ondas sonoras, vamos trabalhar algumas concepções de corpo
presente no escopo teórico da Análise de Discurso, começando por
Leandro-Ferreira (2011a, 2011b). Referência fundamental nos estudos
sobre o corpo pela perspectiva discursiva, Leandro-Ferreira (2011a, p.
95 [grifos da autora]) lança a noção de “corpo discursivo” para o quadro
teórico da AD, entendido como “o corpo como materialidade discursiva
que se constrói pelo discurso, se configura em torno de limites e se
submete à irrupção da falta que lhe é constitutiva”. A incompletude do
sujeito e da língua também atinge o corpo, constituído, como discurso,
pela relação entre ideologia e inconsciente.
Em outro texto, a autora atinge o corpo em relação com o arquivo,
estendendo a compreensão de arquivo como lugar de observatório
para “o corpo como lugar de visualização do sujeito e da cultura que o
constitui. O corpo que olha e que se expõe ao olhar do outro. O corpo que
se expõe e que busca se tornar inescrutável, inapreensível” (LEANDROFERREIRA, 2011b, p. 177). É possível vincular essa afirmação de LeandroFerreira (2011b) à teorização feita por Orlandi (2012b). Esta autora, ao
tratar sobre corpo e dança, concebe o corpo como materialidade do
sujeito, não esquecendo da atuação da ideologia como determinante no
processo de significação do corpo do sujeito, posto que a carne passa
a ser corpo através de um processo de simbolização, o qual toma lugar
ideologicamente.
Para Orlandi (2012b), os corpos são entendidos como formulações
dos sujeitos, sendo necessária a relação entre sujeito, corpo, linguagem
e sociedade para compreendê-los. Deve ser considerado que os corpos
são atravessados de discursividade, sendo tanto o corpo da linguagem
quanto o corpo do sujeito opacos, entendidos como “efeitos de sentidos
constituídos pelo confronto simbólico com o político em um processo
de memória que tem sua forma e funciona ideologicamente. O que
redunda em dizer que, assim como as nossas palavras, nosso corpo já
vem significado, antes mesmo que não o tenhamos, conscientemente,
significado” (ORLANDI, 2012b, p. 25), e essa compreensão toca a
dimensão imaginária.
Dessas considerações basilares sobre a concepção de corpo para
a Análise de Discurso fazemos um deslocamento para a forma como a
tatuagem corporal pode ser compreendida a partir dessa configuração.
Orlandi (2006, p. 26) refere que “na ausência de laços que unem os
sujeitos de forma menos impessoal, ele busca nos símbolos incrustados
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em sua pele um vínculo que o ate ao “seu” mundo. Buscando assim
pertencimento e sentido”. A tatuagem passa a estabelecer, segundo nossa
compreensão, uma possibilidade de observação do sujeito, conforme
Leandro-Ferreira (2011b), através daquilo que escolhe textualizar em
seu próprio corpo, visível ao olhar do outro. Assim, chegamos a uma
aproximação potente sobre a relação entre ideologia e inconsciente,
diretamente afetada pelo funcionamento do esquecimento n° 2 ao tornar
o corpo lugar de enunciação daquilo que “gostaria” de dizer, dos sentidos
sobre si sobre os quais gostaria de, imaginariamente, ter controle. A
pele se transforma no papel que textualiza o sujeito, colocando-o como
objeto do olhar do outro.
No caso das tatuagens de ondas sonoras, não é somente o olhar
que se volta para essa observação, mas, também, a escuta. O som é
escutado com suas marcas (entonações, pausas, prolongamentos de
vogais), as quais não podem se materializar somente através da inscrição
de palavras grafadas na pele, convidando o outro a ver e a escutar o que
está textualizado no corpo (no sujeito). Podemos relacionar essa reflexão
com o pensamento de Souza (2010, p. 07) sobre as tatuagens. O autor
diz que “usando as tatuagens como pontuações que visam o olhar do
outro, empreendem um trabalho de construção de fronteiras, de cercas,
que tanto protegem quanto aprisionam, nesse deslize constante do
significante”. A construção do texto de si passa, portanto, pela inscrição
das tatuagens no corpo, o que pode ser considerado como um processo
tanto ideológico quanto inconsciente.
Souza (2010, p. 07 [grifos do autor]) apresenta ainda outros
elementos importantes que estabelecem essa relação. Para o autor, o
furo feito no simbólico a partir da tatuagem é dependente da relação
com uma formação discursiva:
Se, de fato, as inscrições na pele fazem furo no simbólico,
o fazem na e a partir da formação discursiva, que é a
presença, no corpo, de uma certa escrita que anuncia uma
certa formação ideológica, engajando língua e discurso,
num conjunto mais ou menos regular de posiçõessujeitos, de posições de classe, em conflito com outras
corporeidades. Essa fonte de sentidos é definida a partir
do Interdiscurso – vozes discursivas outras interferindo
nos sentidos de um certo corpo, a partir de dentro de
sua própria pele, penetrando-a; é a alteridade dentro do
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mesmo corpo, tornando-o heterogêneo. Mas também
faz furo pelo quanto de carne escapa do discursivo e a
tatuagem pode bem ser um desses modos de tentar dar
conta do real. Escrever na pele, insta a pensar no tatuado
como proprietário do argumento e evidência do sentido de
uma tatuagem; enquanto que foi evocada a inscrição como
um acontecimento imbricado na escrita que fura a pele e
constitui o subjetivo.

Com a explicação feita pelo autor, conseguimos atingir o ponto
de interlocução entre imaginário, simbólico e real, entre inconsciente
e ideologia. Desse modo, “a tatuagem se insere na cadeia discursiva
dos sentidos, produzindo efeitos de memória que vão além de uma
individualidade e se configuram como espaços de interpretação
socialmente construídos” (BALDINI; SOUZA, 2012, p. 80), o que revela
o caráter singular da interferência da tatuagem no processo de produção
dos sentidos e das subjetividades, sendo um ato no nível simbólico que
inscreve, no corpo, tanto uma dimensão política quanto uma dimensão
da ordem da individuação do sujeito. Sobre esse ponto, Baldini e Souza
(2012, p. 87) ainda dizem que “a tatuagem, como uma escrita de si
na pele, faz furo nos modos de individuação do sujeito pelo poder, e,
também, nos processos de identificação ideológica”.
ANÁLISES

Os elementos teóricos referentes ao estatuto do corpo na Análise
de Discurso trazem considerações necessárias para se compreender o
funcionamento da tatuagem de ondas sonoras. Vamos dedicar um espaço
para explorar a origem desse tipo de tatuagem.
As chamadas soundwave tattoos (tatuagens de ondas sonoras)
surgiram nos Estados Unidos recentemente, na segunda década dos
anos 2000, inventadas pelo tatuador Nate Siggard, de Los Angeles. O
aplicativo que funciona conjuntamente com a imagem do áudio se
chama Skin Motion. Sendo assim, o tatuador, além de replicar na pele
o áudio desejado pelo sujeito tatuado, precisou criar um aplicativo de
celular para que a relação entre a imagem e o som pudesse ser executada.
O sujeito que deseja se tatuar deve acessar um site chamado
<skinmotion.com> e realizar um cadastro. No cadastro, é necessário
indicar qual será o áudio que será reproduzido no corpo: o aplicativo
autoriza o envio de áudios de 10 MB de tamanho ou de 30 segundos
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de duração. Depois de feito o upload do arquivo e de acontecer a sua
aprovação pelos administradores da página, é possível gerar o arquivo
da imagem que representa o som, um espectograma de som. Com essa
imagem, o sujeito que deseja realizar a tatuagem procura o seu tatuador
para que a inscrição na pele seja efetivada, em cor preta, no local do
corpo onde se desejar. Depois de realizada a tatuagem, o sujeito tatuado
precisa tirar uma foto da tatuagem e enviá-la para a página de cadastro.
Após receber o e-mail de confirmação, a imagem está pronta para ser
ouvida pelo aplicativo no celular.
No site oficial do aplicativo (https://skinmotion.com/soundwavetattoos), as instruções referem que, para ter a tatuagem de onda sonora, é
necessário cumprir com três passos: (1) Fazer sua onda sonora, realizando
o upload de um arquivo de áudio para gerar a onda sonora em estêncil;
(2) Fazer a tatuagem da onda sonora com artistas treinados na técnica,
procurando um artista registrado; e (3) Comprar o aplicativo Skin
Motion, disponível no Google Play, e ativá-lo. A compra do aplicativo
é feita por 39,99 dólares durante o primeiro ano e 9,99 dólares para
cada ano subsequente. A tatuagem, então, gera um custo anual para
que possa produzir o seu efeito de reprodução do som tatuado. Em (01),
observamos a imagem que representa o aplicativo.
(01) Imagem que representa o aplicativo Skin Motion - Inventors of
Soundwave Tattoos, disponível no Google Play.
Imagem 01 - Logomarca do aplicativo1

Conforme exposto no título do presente texto, a tatuagem de
onda sonora revela um corpo que é possível de ser sonorizado: a partir
1 Disponível em: <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.skinmotion.skinmotion&hl=pt_BR>. Acesso
em 22 de julho de 2020.
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da imagem inscrita na pele, com o trabalho de um aparelho celular, é
possível escutar o que está representado imageticamente na pele. Para fins
de exemplificação, apresentamos, em (02), uma imagem que representa
uma tatuagem de onda sonora, cujo funcionamento acontece quando
a câmera do celular é direcionada para a tatuagem, através do uso do
aplicativo. Com isso, ao direcionar o celular para a imagem inscrita na
pele, o smartphone emite o som que foi tatuado.
(02) Imagem que representa uma tatuagem de onda sonora:
Imagem 02 - Exemplo de soundwave tattoo (PAIVA, 2017).

É importante referir que o som tatuado jamais poderia ser
reproduzido da forma exata sem o auxílio do aplicativo instalado no
aparelho de celular, onde estão armazenados todos os sons que foram
gravados para a obtenção da imagem que gerou a tatuagem. O celular
possui um aplicativo nele instalado no qual está inserido o arquivo
referente à música/ao som tatuado. Seria impossível, somente através da
imagem do espectograma, reproduzir a exata voz de quem diz o “eu te
amo”: o que se tem é a vibração da onda sonora, mas elementos como
tom de voz, por exemplo, não podem ser representados pela imagem.
É por isso que o áudio tatuado precisa ser pré-gravado e instalado no
aplicativo do celular. Em (03), é possível observar o funcionamento do
aplicativo, o qual só pode operar se vinculado à imagem tatuada.
(03) Imagem que representa o funcionamento de uma tatuagem de
onda sonora:
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Imagem 03 - Funcionamento da soundwave tattoo2.

A escuta do áudio tatuado é feita através do auxílio de um
dispositivo externo, que acaba por complementar o corpo do sujeito
para possibilitar a transformação de imagem em onda sonora. É, no
nosso entendimento, um anexo do corpo, que acaba por complementar
as funções do corpo humano. Assim, considerando o engajamento entre
corpo, dispositivo, tatuagem e som para atender a uma necessidade do
sujeito de se textualizar, de ser visto e escutado, de falar sobre isso através
dessas inscrições, entendemos que toda essa complexidade envolvendo
a forma como o discurso se materializa atinge a forma como o sujeito
se subjetiva, em uma relação de incompletude entre a interpelação
ideológica e o recalcamento inconsciente, chegando-se, portanto, à
noção de real do corpo (LEANDRO-FERREIRA, 2011a).
Leandro-Ferreira (2011a, p. 98) diz que o real do corpo pode ser
entendido como “aquilo que, resistindo à simbolização, instaura uma falta
(falha) que o sujeito tenta inutilmente sanar através de um deslizamento
incessante de significações (imaginárias)”. A tatuagem de onda sonora
representa uma materialização daquilo que falta; ela trabalha justamente
no deslizamento das significações. É uma imagem/som que substitui
algo da ordem do inalcançável, correspondendo, pelo seu formato
ancorado no uso do smartphone, a uma nova forma de compreender o
funcionamento subjetivo, dependente dos “anexos” tecnológicos que o
engendram na formação social atual. O capitalismo neoliberal impõe
2 Disponível em: <https://geekologie.com/2018/04/woman-demonstrates-her-scannable-soundwa.php>. Acesso
em 23 de julho de 2020.
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essas novas formas de a determinação subjetiva que manifesta a falta
ganhar corpo. Conforme Souza (2010, p. 07), “a tatuagem pode bem ser
um desses modos de tentar dar conta do real”.
Essa costura de si no tecido da pele se posiciona no encontro daquilo
que é da ordem do impossível, o real, com a necessidade imaginária de
o sujeito se subjetivar pelo olhar do outro, ganhando acesso à cadeia
de significantes que o permitem significar, se colocando à disposição
do processo de interpelação ideológica. E, assim, concordamos com
Orlandi (2006, p. 27), quando a autora diz que
o corpo se textualiza. Inscrição no corpo como anúncio/
denúncia de que o confronto do simbólico com o político
faz problema (reivindicação de si). Fora: várias camadas
de publicidade, de pichações, de letras assinadas, nas
diferentes superfícies (paredes, muros, ônibus, metrôs,
cartazes etc). Isso se representa como um trabalho do
excesso, do sujeito no sujeito. Transbordamento de um
excesso de linguagem o tempo todo visível sobre o sujeito,
que passa à necessidade de um excesso de marcas visíveis
em si mesmo.

Ao sujeito é impossível não significar, é impossível estar fora
do jogo ideológico. As novas tecnologias permitem o atravessamento
de novas formas de colocar o discurso em circulação, de permitir a
emergência do singular no campo das significações. Pensando nisso,
com as considerações estabelecidas acerca da relação entre corpo,
discurso e subjetividade a partir da reflexão sobre as tatuagens de ondas
sonoras, parece ser possível trazer a noção de corpolinguagem discursivo
(VINHAS, 2014) para contribuir com a reflexão sobre o estatuto do corpo
nos estudos da Análise de Discurso. A noção considera o sujeito da teoria
enquanto afetado pela linguagem, pela história e pelo corpo, dando conta
tanto das determinações sócio-histórico-ideológicas quanto da dimensão
individual da subjetividade. A tatuagem parece ser uma materialidade
que permite essa visualização do sujeito pela dupla articulação entre
individual e social, entre inconsciente e ideológico, apontando para o
funcionamento daquilo que não pode e não deve se tornar do âmbito do
simbólico. Nessa incompletude, o sujeito se situa como sujeito em falta,
constituído pela linguagem, pela história e pelo corpo, sendo passível de
equívoco. As tatuagens de ondas sonoras encontram mais um elemento
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material para dar conta da incompletude da subjetividade; o celular
passa a fazer parte de um corpo incompleto, impossível de ser uma
totalidade plena e avessa aos efeitos das determinações inconscientes e
ideológicas. Nessa contradição impossível de ser contornada, os sentidos
vão tomando corpo e, ao mesmo tempo, os não sentidos vão tentando se
inscrever, sendo barrados pela barreira do impossível.
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RESUMO:

Começamos a vislumbrar este artigo pensando em algumas cenas
de carnaval, considerando o carnaval de rua, o desfile das escolas de
samba e dos trios elétricos, culminando nas lives sobre as quais aqui nos
debruçamos. Vamos mais tarde chamar a atenção para o acontecimento
que remete à presença/ausência do corpo político na passagem desses
eventos coletivos para o âmbito privado de espaços enunciativos
informatizados, provocando a equivocidade do sentido de lives.
Finalizamos refletindo sobre os efeitos da materialidade técnica sobre os
sentidos, engendrando memórias e esquecimentos.
Palavras-chave: Live. Materialidade digital. Corpo. Isolamento.
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ABSTRACT:

This article began with glimpses and memories of carnaval scenes,
and our experiences with street carnival, with the great parades of the
samba schools and major artists, and now, finally, with the presence of
artists online in the form of lives about which this paper was written. Later
we try to discern the event that beckens to the experiences of a form of
presence and absence in the political body of these collective rituals,
now they have shifted into the private domain of digital enunciative
spaces, putting new meaning to the notion of live. Finally we reflect on
the effects of these technical materialities over meaning, engendering
new forms of memory and forgetting.
Keywords: Live. Digital Materiality. Body. Isolation.
INTRODUÇÃO

Eu conheci o carnaval no interior do Estado de São Paulo. Meu
pai, marceneiro, ensonhava a tecnologia dos carros alegóricos que ele
montava com maestria impressionante, com rodas que giravam águas
coloridas, com carrossel “de verdade”, em movimento, com trapézio e
até, no ano de 1964, com um foguete - na época, uma homenagem de
meu pai ao Sputnik. O foguete se levantou em direção aos céus, soando
uma sirene ensurdecedora e soltando fumaça, no centro da praça de
Serra Negra. O povo correu para se proteger, temendo o alvoroço, a
fumaça e o tamanho daquele gigante que, em pé, ultrapassava a altura
do único prédio de andares da cidade. Uma emoção guardada no
peito para sempre – o carnaval do meu pai. Ao mesmo tempo, minha
mãe, uma estilista sem grife nem diploma, e mesmo assim chefe do
que poderíamos considerar uma pequena escola de samba, organizava
o desfile da pequena cidade. Pela sua mão nós todos fomos vestidos,
ano após ano, para acompanhar os carros do mestre Galão. Na rua,
ao som de uma pequena bateria que nos acompanhava, cantávamos
marchinhas de carnaval. Todo mundo era igual ou, melhor, todo mundo
era uma coisa só. Desde então o carnaval esteve comigo. O procurei
e o segui, em todos os lugares que morei, assistindo-o se transformar,
tomar novas formas e novos nomes. Depois das marchinhas veio o
samba-enredo, e passamos a admirar a técnica e a beleza das escolas
de samba. Naquela avenida passavam alas de diferentes fantasias e,
principalmente, uma bateria espetacular, na qual os tambores, as caixas,
e outros instrumentos, tocando freneticamente, vinham levando todos

124

p. 123-141 •Dossiê Temático • 2020

para o balanço do samba. Essa prática carnavalesca também acabou
sendo (re)inventada em cidades pequenas, com pequenas baterias que
passavam e enredavam o público para junto de foliões fantasiados, ao
som de sambas e marchinhas. Nas cidades de interior e nos bairros das
grandes metrópoles acontecem ainda hoje, os blocos, às vezes uniformes,
às vezes multiformes, às vezes com camisetas próprias, mas sempre ao
som daquela música, sempre na rua, sempre com aquela bateria, os
tambores e os tamborins, e por vezes um trombone ou um trompete
cantando as notas das canções, se repetindo. Repetindo alguma coisa
muito mais antiga que o enredo daquele ano.
O carnaval tem a ver, portanto, com como a cidade acontece, com
a memória de certos povos e de um movimento musical. É atravessado
pela forma de organização das comunidades e de circulação dos corpos.
Portanto, nos faz pensar na historicidade da ordem dos dizeres e da
circulação dos sentidos. O carnaval de rua acontece sem convite nem
programação definida: ele acontece. Pouca gente sabe bem certo como
ele se dá, mas quem gosta dele sempre o encontra: ele não precisa de
formalidade nem exige reverência. É um encontro, tão imediato quanto é
fugaz, e um efeito: efeito de sentido entre corpos, efeito de identificação
e de memória. Ali, a história de um povo (re)acontece.
Nesse carnaval, que só permanece tão idílico no coração daqueles
que o vivenciaram na infância, a figura imaginária do indivíduo não
ganha nunca o palco. O protagonista dessa prática é o tempo todo o
corpo político de uma massa que insiste em um gesto de reconhecimento.
É esse reconhecimento que sustentou a prática do carnaval em todos os
momentos em que o carnaval era esse das marchas, dos sambas, das
bandinhas, dos coretos, dos blocos das comunidades, enfim, dos povos
que (ainda) ocupam a cidade.
[...] quando um grupo se forma, a totalidade dessa
intolerância [narcísica em relação ao outro] se desvanece,
temporária ou permanentemente, dentro do grupo.
Enquanto uma formação de grupo persiste ou até onde ela
se estende, os indivíduos do grupo comportam-se como se
fossem uniformes, toleram as peculiaridades de seus outros
membros, igualam-se a eles e não sentem aversão por eles.
Uma tal limitação do narcisismo, de acordo com nossas
conceituações teóricas, só pode ser produzida por um
determinado fator, um laço libidinal com outras pessoas. O
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amor por si mesmo só conhece uma barreira: o amor pelos
outros [...] (FREUD, 1969, p.107)

Às vezes, em meio a essa tradição das massas, adentrava um
caminhão de som, gente em cima, cantando. Um certo descompasso e
desconforto. A música do caminhão nunca era bem aquela que o povo,
no chão, cantava: uma invasão maquínica nem sempre bem-vinda.
Tinha a função de potencializar o som, espalhar o som, fazer chegar o
som, o que, dito de outro jeito é: inventar um novo som, atrelado a novas
práticas técnicas de circulação e atravessado por outras exigências de
consumo.
Da mesma forma como mais tarde muitos pensariam sobre o
celular ou sobre a internet, na época que os trios elétricos chegaram,
pensávamos que se tratava de um esforço inócuo: ora, os verdadeiros
interessados na festa estavam no chão, na rua, dançando no seu próprio
balanço. Mas eles continuaram vindo, muito diferentes dos blocos de
rua. Vinham com protagonistas famosos, as Elbas, Danielas, Ivetes.
Vinham para serem assistidos; adorados. Palcos gigantes, móveis,
altíssimos, trazendo cantores famosos para desfilar na avenida. Aconteceu
também com as escolas de samba do Rio de Janeiro e São Paulo, nas
quais os lugares de destaque começaram a ser tomados pelas grandes
celebridades globais. O imaginário do indivíduo tomava o espaço até
então relegado às comunidades de periferia, e para aqueles acostumados
às marchinhas e aos sambas-enredo cantados na rua, esse era um som
que marcava um outro carnaval, uma outra forma da prática que se fez
em um acontecimento.
Agora, frente a tudo que está sendo desencadeado pelas mudanças
estruturais e violentas dos últimos anos e, principalmente como resultado
direto ou indireto da pandemia do vírus COVID-19, nos vemos diante de
um novo acontecimento. O espaço simbólico do carnaval brasileiro se
transforma de novo. E é aqui que devemos nos ater pelo resto desse artigo,
pois nossa intenção não é, na verdade, pensar na história do carnaval, mas
na historicidade das práticas públicas que agora se esvaziam ainda mais,
em sua “representação” digital. Pois o que é verdade sobre o carnaval
é também verdade sobre grande parte da prática do teatro, de muito
do congresso e do simpósio, e principalmente da sala de aula. A saber:
que no esquecimento da espessura técnica dos gestos linguageiros1, e
1 A ideia de esquecimento da espessura técnica dos gestos linguageiros foi desenvolvida na tese Tecnologia e
Esquecimento: uma crítica a representações universais de linguagem, por Pequeno (2019), e se fundamenta em
algumas observações fundamentais, a saber: 1. de que a materialidade da língua não pode ser confundida com a
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sob a ilusão da transposição dos discursos entre espaços enunciativos
distintos, testemunhamos a produção de práticas de individuação dessas
experiências constitutivamente coletivas, esvaziando delas seus sentidos
e as desarmando de seu poder. Conforme Orlandi:
Pensando a inscrição do sujeito na formação discursiva
para que se identifique, assim como a produção do sentido,
e o reflexo das formações ideológicas nas formações
discursivas, podemos ver como é nesse passo, em que
o sujeito individu(aliz)ado se identifica que pode haver
ruptura. Essa ruptura é possível porque, se de um lado, na
forma do capitalismo atual, a falha do Estado é estruturante
do sistema capitalista, de outro, a ideologia é um ritual com
falhas. E a falha é o lugar do possível. Daí a contradição: o
que segrega é o que torna possível a ruptura do processo de
individuação, de identificação, na confluência da falha do
Estado no processo de individuação e da falha da ideologia
no processo de identificação do sujeito à formação
discursiva (ORLANDI, 2012, p.230).

Veremos aqui tanto a instância da individuação sem falhas, como
a ruptura possível desse processo.
ESPAÇOS ENUNCIATIVOS INFORMATIZADOS E MATERIALIDADE
TÉCNICA

Em nossas análises, temos insistido na ideia de que o espaço do
cotidiano, do ordinário, do coletivo, ou seja, o espaço do comum, é
totalmente ressignificado quando submetido à normatização dos
espaços enunciativos informatizados. Os diferentes recursos técnicos
mobilizados na tentativa de produzir um corpo coletivo encontra, na
materialidade digital, desafios singulares (SILVEIRA, 2020).
Temos tentado reiterar também que essa ressignificação está ligada
a uma forma de esquecimento em relação a materialidade concreta
das práticas linguageiras, na forma da fantasia de que o sentido é
independente da especificidade concreta do gesto de linguagem.
materialidade, por exemplo, da escrita; 2. que essas formas de materialidade (como da escrita, da tipografia, da
digitação) tem efeitos sobre os sentidos e de que; 3. esses efeitos são sistematicamente esquecidos, tanto no senso
comum quanto na grande maior parte da história do pensamento sobre escrita e linguagem. É esse esquecimento
que o autor tenta demonstrar em tese, e essa materialidade (técnica) que tenta incluir no campo de dispositivos
analíticos da Análise de Discurso.
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Há, de fato, uma heterogeneidade irredutível na fonte
daquilo que chamamos de discurso. Especificidades que
resistem à apropriação. E se há um real da história e um
real da língua, então porque não um real da escrita, da fala,
da digitação? (PEQUENO, 2019, p.102).

Por muito tempo, os espaços enunciativos informatizados
foram o alvo de uma narrativa sobre a democratização dos dizeres, a
liberação das vozes: espaços que comportam uma interlocução coletiva
amplificada, desterritorializada, desmaterializada. Ao estudar o rumor
como um fato social que se potencializava no seu encontro com a
materialidade digital (SILVEIRA, 2015), no entanto, pudemos observar
que o fato coletivo do rumor nos espaços informatizados, atravessados
por processos de midiatização específicos, funcionava também como
um efeito de coletividade, efeito rumor2. Entendemos, assim, que por
ser um discurso ordinário na forma do discurso da escritoralidade3, o
rumor, constitutivamente relacionado a uma coletividade, passava a se
produzir, na materialidade digital, enquanto efeito-rumor, instituindo
novas relações de sentido, sobretudo quando relacionadas à questão da
autoria. Entendemos, assim, que na forma discurso da escritoralidade, o
efeito-rumor possui o mesmo estatuto que o efeito-autor dos discursos de
escrita, agora remetido aos efeitos de quantidade e de anonimato, que
ganham legitimidade com a materialidade digital (GALLO e SILVEIRA,
2017).
Assim como ocorre com o encontro dos corpos no carnaval de
rua que não se pode reproduzir nos espaços informatizados - o rumor,
nesses espaços, deixa de ser o discurso de um sujeito coletivo ordinário,
inapreensível no seu efeito de massa, e passa a ser individualizado por
um processo de quantificação baseado na soma de diferentes perfis
(avatares) facilmente isoláveis, rastreáveis, localizáveis. Nesses espaços
privados de participação, logo descobrimos a(s) (im)possibilidades dos
sujeitos se sentirem parte do grande corpo popular; efeito paradoxal da
materialidade digital que, ao mesmo tempo em que é o espaço onde
todos os discursos se massificam, é também o espaço onde o corpo
2 Nos espaços enunciativos informatizados temos disputas que se dão em torno de “sujeitos usuários e ordinários,
colocando, de um lado, o sujeito midiático, extra ordinário, individualizado; e, de outro lado, o sujeito ordinário,
comum, anônimo” (SILVEIRA, 2020, p.15). São, portanto, formas de interlocução atravessadas pelo modo como
a normatização dos espaços enunciativos informatizados constrói a espacialização dos dizeres assimetricamente,
conforme demonstra Adorno (2015, p. 45).
3 Sobre Forma-Discurso de Escritoralidade, acesse GALLO, Solange L. - Discurso de Escritoralidade. 1 vídeo (7min
e 26seg). In: MARIANI, Bethania (Coord.). Enciclopédia Virtual de Análise do Discurso e áreas afins (Encidis).
Niterói: UFF, 2019. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=E2Lj449ahzc. Acesso em 10 set. 2020.
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social pode ser segmentado, quantificado, individualizado. Todo corpo
é nessa materialidade lido como um corpo privado, individual.
por essa quase latência do corpo, se dá o que podemos
chamar de “ilimitado do corpo simbolizado”. A
permissividade em simbolizar o corpo no espaço virtual
é quase uma contradição permanente na relação com a
letra e com a língua que materializa o corpo. Essa língua,
matéria digital de uma memória metálica e não histórica,
pode dizer o corpo imaginário, quase sem limites, exceto
pelo limite dado pela ausência, presentificando-se, nesse
caso, como um simulacro, um avatar. É esse o corpo que
muitas vezes é exposto na intimidade para ser mostrado
nas tramas do espaço público. (GALLO; ROMÃO, 2011,
p.16)

Ao falar de uma ordem discursiva rumoral, chamamos a atenção
para a singularidade do (des)encontro entre o discurso ordinário e as
mídias sociais digitais, que se caracterizou inicialmente como uma
possibilidade de liberação da voz e do corpo social, antes limitados a
circularem nos becos, ruas e bares e que, por muito tempo, as instituições
midiáticas buscaram forjar, mas, ao mesmo tempo enquadrar, enformar,
escantear. Em nossas pesquisas buscamos dar ênfase ao modo como, a
partir das técnicas de manipulação de imagens digitais, por exemplo,
os espaços enunciativos informatizados constroem mecanismos e
forjam práticas linguageiras que pretendem representar o corpo social,
recortando e ressignificando, a cada momento e em cada espaço, formas
diversas de interlocução. Nesse processo, no entanto, cada vez mais se
convoca o âmbito do privado, que passa a representar, paradoxalmente, o
ordinário, o social, garantidos quase que exclusivamente por mecanismos
de quantificação; nós, perfis, avatares que somados produzem o efeito
de uma coletividade.
Sabemos que há muito os processos de midiatização buscam
construir o efeito de presença das massas por meio dos mais variados
aparatos técnicos. Chegar às massas, para encantar, dominar, fazer
sonhar, foi o objetivo da imprensa, do rádio, da televisão. Incorporar
as massas, fazê-la falar, sentir, participar, foi o sonho (irrealizado?) das
mídias digitais.
Se o trio elétrico faz ruído no carnaval feito no chão pelos sujeitos
ordinários que conformam o corpo político, o que ocorre com as
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técnicas que mobilizamos na produção das lives que se colocam como
alternativas potenciais de uma participação social diante do isolamento
físico imposto pela pandemia?
Algo desse funcionamento rompe com o espaço estabilizado do
corpo social, um corpo político, que deixa de ser, nessas condições,
uma proposição estabilizada, requerendo novos e outros gestos de
interpretação. Vejamos.
PRESENÇA E AUSÊNCIA: CORPO(S) EM ISOLAMENTO

Essas primeiras imagens são de um Trio Elétrico, no qual Daniela
Mercury canta para o público do carnaval de Salvador.
Figura 1: Prints vídeo Daniela Mercury – Carnaval e Serpentina – Bloco Crocodilo 2020.
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Fonte: Youtube, 2020.4

Milhares de pessoas no chão pulam e cantam as letras conhecidas,
cobertas apenas pelos caríssimos abadás – uma multidão aglomerada,
efervescente e apaziguada, muitos metros abaixo do palco móvel do trio
que atravessa a avenida como alvo de veneração.
Na cena mais remota, milhares de pessoas ocupam a cidade,
seguem pequenas bandas ou grupos de samba, cantando marchinhas
antigas e se rendendo aos caminhos novos do espaço público que
promete partilhar com o povo esse privilégio que, em todos os outros
dias do ano, é o privilégio do capital: o uso da cidade. Acontece o
carnaval brasileiro.
Aqui uma impressão que vale marcar é o quanto duas práticas
distintas se imbricam no acontecimento. De um lado, temos a memória
do carnaval que aqui lembramos, e que está ligado com a existência
de um certo tipo de corpo social, cuja identidade é a do grupo, cujo
espaço é a cidade, e cuja posição é ordinária. Mas do outro, temos
a nítida sensação de que esse carnaval é engolido pelo carnaval das
celebridades, que aglomera um grande público que assiste, ao mesmo
tempo que dança e canta. As práticas sociais em completa contradição.
Não se trata do carnaval de rua, agora acompanhado por um Trio
Elétrico, como se poderia supor mas, ao contrário, trata-se do palco
móvel, e de toda tecnologia necessária à sua aparição, adentrando o
espaço público. O palco tem em si uma cena privada. Essa cena toma
o lugar da cena coletiva. O acontecimento dos trios elétricos é um
acontecimento de mercantilização do sujeito carnavalesco. Ele agora
tem nome, tem “grife”: Daniela, Ivete, Chiclete com Banana, etc. Não se
trata mais de um coletivo sem nome e não monetarizado. O que temos
4 Disponível em: https://youtu.be/4f-pGH_6dy0. Acesso em: 30 jul. 2020.
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é o espetáculo midiático, o artista famoso, o efeito autoral do discurso
artístico, a relação com a memória dos grandes shows, da programação
das grandes emissoras, ou seja: dos discursos de escrita, na sua relação
com os processos sociais de individuação.
Nas imagens seguintes, Daniela Mercury canta na sala da sua
casa, em uma live. Ambas as transmissões aconteceram neste ano de
2020, uma antes e outra durante a pandemia.
Nessa segunda cena, milhares de pessoas mandam pequenas
imagens de corações e arcos-íris, mandam comentários enquanto a
artista, estranha na câmera estática e no silêncio do playback eletrônico,
dança na ampla sala vazia de sua própria casa.
Pelo distanciamento imposto pela pandemia, tivemos todos que
nos recolher em nossas casa. Isso nos roubou, definitivamente, não só
da permanência na rua, mas da participação de coletivos de rua. Então
começaram as “lives”, como essa de Daniela Mercury. Desapareceu o
público.
Figura 2: Print da live “Daniela Mercury - Em casa com o SESC”

Fonte: Youtube, 2020. 5

Em um processo que chamamos de mercantilização do carnaval,
vimos em um primeiro momento, o povo das ruas ser invadido pelo palco
gigante do trio elétrico - ambiente privado - agora o vemos desaparecer.
Como se materializa, afinal, esse acontecimento, produzindo o efeito
de normalidade para um “show” sem público? O espaço enunciativo
não informatizado, do trio elétrico, está presente/ausente nesse espaço
enunciativo informatizado, onde acontece a live, já que é a memória
do palco que torna possível a interpretação da live. Mas tem um resto.
A ausência produz, também, sentido - um sentido de estranhamento. O
espaço enunciativo informatizado tem suas formas de normatização que
5 Disponível em: https://youtu.be/QwUqs0rvaf0. Acesso em: 30 jul. 2020.
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também são responsáveis pela determinação do sentido. A materialidade
digital, que condensa audiovisual e transmissão em “tempo real”,
também engendra o processo de midiatização. No entanto, trata-se de
uma midiatização de algo do âmbito privado, e não público. O palco do
trio elétrico também é privado, no entanto, seu sentido é determinado
pelo espaço (social) público onde ele acontece. Aqui, na live, trata-se
de um espaço informatizado - por definição privado - que acontece no
âmbito (social) privado. Por essa razão não há interlocução. Não que não
haja audiência, mas o que estamos propondo é que não há interlocutores
na cena enunciativa, apenas espelhamento - uma dobra do privado.
Essa não é, é claro, uma característica de toda e qualquer live. Ao
contrário, o tipo mais comum de live traz a interlocução para a cena
enunciativa na qual acontece. Por exemplo, quando o artista, por meio
de uma interlocução no espaço privado de sua casa, vai desdobrando
uma apresentação artística.
Figura 3: Live Toquinho #EmCasaComSesc

Fonte: Youtube, 2020. 6

Na segunda imagem, Toquinho diz “Ah, não tem aplauso...” e,
imediatamente ganha os aplausos de alguém do seu lado: o estranhamento
de uma posição que mesmo sob circunstâncias impossíveis, tenta
(re)existir. Esse constitui o tipo mais comum de live em que se dá
uma interlocução de âmbito (social) privado no espaço enunciativo
informatizado, e esse acontecimento enunciativo é transmitido em
“tempo real”, pela via da tecnologia de streaming.
Há, ainda, um terceiro tipo de live, como as de Teresa Cristina, no
Instagram, nas quais a interlocução se estabelece entre dois sujeitos em
dois diferentes espaços enunciativos informatizados.
No caso das lives realizadas pelo perfil de Teresa Cristina, no
Instagram, vemos a constituição de um espaço enunciativo informatizado
6 Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=xEwt0MPNDL4. Acesso em 30 jul. 2020.

133

Diálogos Pertinentes – Revista Científica de Letras

que convoca uma interlocução própria da normatização desse espaço e,
portanto, diferente das lives já citadas, feitas no Youtube. Essa interlocução
se dá baseada em critérios técnicos, determinados pelo aplicativo, que
pouco tem a ver com a memória de espaços enunciativos próprios do
discurso artístico, ou ordinário, como é o caso dos exemplos anteriores,
em que vemos uma tentativa de reproduzir um show, uma performance.
Nesse caso, a live não tem o espaço privado nem do palco, nem da
casa, nem tem interlocução em um desses possíveis espaços de âmbito
(social) privado. Cada um dos interlocutores está no seu próprio espaço
enunciativo informatizado e, a partir desses espaços, estabelecem a
relação de interlocução.
Figura 4: Prints das lives disponíveis em @teresacristinaoficial7

Fonte: Instagram, 2020.

7 Disponível em: https://www.instagram.com/teresacristinaoficial/. Acesso em 30 jul. 2020.
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Esse tipo de live nem convoca uma memória de um espetáculo
midiático que conta com o âmbito (social) público, nem propõe uma
interlocução em âmbito (social) privado. Ela dispensa relações de
interlocução que não sejam as que estabelece em espaços enunciativos
informatizados. Somente essas contam e são colocadas em cena.
As referências geográficas desaparecem. No entanto, o efeito de
sentido dominante é dado pelo discurso artístico, embora haja uma
sobredeterminação da normatização própria do espaço informatizado
em questão: uma outra forma de corpo político começa a se organizar.
E por essas novas vias, os cantores cantam, os músicos tocam,
e o efeito de sentido é outro, diferente de um show musical ou de
um trio elétrico, ou diferente ainda da produção musical “caseira”,
definitivamente diferente do que acontece em espaços enunciativos
não informatizados. Sabemos que música é, sabemos quem é o artista,
mas o sentido é inédito: um acontecimento discursivo. Ao falar do
acontecimento, Pêcheux afirma que
(...) só por sua existência, todo discurso marca a
possibilidade de uma desestruturação-reestruturação dessas
redes e trajetos: todo discurso é o índice potencial de uma
agitação nas filiações sócio-históricas de identificação, na
medida em que ele constitui ao mesmo tempo um efeito
dessas filiações e um trabalho (...) de deslocamento no seu
espaço: não há identificação plenamente bem sucedida
(PÊCHEUX, 2012, p.56).

Em seu movimento, Teresa Cristina vai construindo modos outros
de interlocução que fazem laço, costurando o social, o coletivo, a partir
mesmo das (im)possibilidades de aproximar artista e audiência, ocupa
a posição sujeito ordinário, ao mesmo tempo em que se transforma
na “rainha das lives8”, convocando para o seu espaço, anônimos e
celebridades, que “desfilam” diariamente ora na tela, ora no espaço dos
comentários de suas transmissões.
Chamamos a atenção aqui para alguns recortes em que, durante
as lives, podemos flagar - pequenos estranhamentos, indicando que
estamos diante de um relação de interlocução ainda em construção, a
8 Esse título aparece em inúmeras manifestações de fãs e seguidores, mas também virou notícia no mundo das
celebridades, como podemos ver em matérias como as da Folha de S.Paulo, disponível em: https://www1.folha.
uol.com.br/ilustrada/2020/07/rainha-das-lives-teresa-cristina-fala-de-musica-no-ao-vivo-em-casa-as-17h.shtml.
Ou, da Veja, chamando a atenção para essa live como uma “roda de samba”, disponível em: https://veja.abril.
com.br/cultura/teresa-cristina-a-rainha-das-lives-virou-uma-roda-de-samba-virtual/
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partir da qual os sujeitos jogam, assumindo, negociando ou contornando
a normatização técnica do espaço enunciativo informatizado.
No recorte a seguir, retirado da live em homenagem feita a
Gilberto Gil, temos o momento em que Preta Gil, que assistia a live, faz
um comentário e, por isso, cria a possibilidade técnica de ser chamada
por Teresa Cristina para dividir a tela com ela. Ao aparecer, Preta esboça
a instabilidade produzida por esse lugar, ao surgir na tela de pijama,
deitada em sua cama e elas conversam por alguns minutos:
Figura5: Live Teresa Cristina REALCE GILBERTO GIL

Preta Gil: eu tive coragem de falar oi aqui, porque
eu estava quietinha, vou ver se o Fran vem aqui
cantar...
Teresa Cristina: Então, fala pra ele, deixa eu ver,
como é o nome dele aqui?
Preta
Gil:
é
Fran,
Francisco
Gil
Teresa Cristina: Mas, tá, é Francisco Gil o arroba?
Preta Gil: Eu acho que é Fran o arroba.
Teresa: Fala pra ele sair e entrar de novo, porque
aí o Instagram vai perguntar pra ele se ele quer
participar da conversa, aí eu chamo ele no
quadradinho.
(...)
Teresa Cristina: O Fran tá aqui. (...) Então, gente,
o Instagram ele tem um algoritmo muito escroto.
Ele mostra pessoa, ele não mostra pra todo mundo.
Então, assim, o que vocês enxergam eu posso não
enxergar.
Fonte: Instagram, 2020. 9

Em outra live, dessa vez em homenagem ao ator Antônio Pitanga,
quem aparece na live para conversar com Teresa é Chico Buarque e, após
falarem sobre o colega homenageado, Chico se despede e Teresa precisa
encerrar a transmissão de sua imagem. Nesse momento, ela estranha o
próprio gesto e diz: “Gente, a minha ação mais cruel que eu fiz em 52
9 No quadro ao lado apresentamos uma transcrição livre e parcial da live transmitida por Teresa Cristina.
Disponível em: https://www.instagram.com/p/CBChLJgHFmk/. Acesso 30 jul. 2020.
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anos de vida foi remover Chico Buarque. Não se remove Chico Buarque
de lugar nenhum! Não dá, o dedo não clica!”.
Em seu caráter de acontecimento, lives como a de Teresa Cristina,
que invadem nossas telas na pandemia, permitem flagrar os equívocos
que se produzem no imbricamento entre as materialidades histórica,
discursiva e técnica. Os efeitos que esse imbricamento produz é de
que “estamos juntos”, “estamos vivos”, “estamos participando de um
encontro”. Efeitos que se realizam no momento em que mais fortemente
sentimos a retirada de nossos corpos físicos dos espaços sociais. Isso
remete os sentidos de live a um “conteúdo sócio-político, ao mesmo
tempo perfeitamente transparente e profundamente opaco” (PÊCHEUX,
p.20). Então temos um contexto no qual, ao mesmo tempo que se perde
a presença da massa pública, da ocupação da cidade, se constroem os
novos modos de materialização do corpo político.
O estranhamento aqui se dá porque a interpretação artística que a
live de Teresa Cristina evoca, não funciona de modo estável. Justamente
porque esse não é o espaço coletivo do show; não se dá pela ausência
ou presença do corpo coletivo, como vimos ocorrer no exemplo com a
live de Daniela Mercury: ele inaugura algo. Ele inaugura um outro tipo
de coletivo, que atravessa e é atravessado pelos espaços enunciativos
informatizados.
OS EFEITOS DA MATERIALIDADE TÉCNICA SOBRE OS EFEITOS DE
SENTIDO

Entender o efeito das práticas técnicas digitais sobre os efeitos
de sentido é análogo a acompanhar a história da transição (inicial e
primariamente no norte da África e no mediterrâneo europeu) entre
sociedades cujas práticas sociais/produtivas são predominantemente
orais, e sociedades cujas práticas sociais/produtivas giram em torno
de aspectos da grafia. Essa transição é determinante no processo de se
entender como é que uma nova tecnologia de linguagem é apropriada
no campo prático da existência social.
De fato, sabemos que a prática da grafia está relacionada com as
formas produtivas de uma época, e de uma geografia: não é uma prática
evidente, nem muito menos universal. E, entretanto, se pensarmos
na grafia ou no alfabeto, é exatamente isso que aparece não só no
imaginário social, mas também na literatura científica sobre o assunto.
Da mesma forma que Pêcheux defende o quanto cada sujeito produz sua
“epistemologia da ação humana” (PÊCHEUX, 2016, p.283) no espaço
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do mito psicológico ocidental, defendemos que cada sujeito produz sua
“teleologia espontânea das origens dos enunciados”: penso, portanto
falo. Falo, portanto, escrevo. Escrevo, portanto, dígito. Ou seja: que as
origens dos enunciados são os chamados “pensamentos”: esquecimento
da espessura técnica dos enunciados.
O que tenho proposto (PEQUENO, 2019), é que a especificidade
técnica na qual se materializa, por exemplo, a língua, tem profundos
efeitos sobre o que se pode materializar. Dito de outra forma: “a
materialidade da língua não é a materialidade da escrita”. E enquanto
qualquer linguista (a não ser os advindos das mais idealistas tradições)
teria dificuldade em se opor à observação de que escrever algo produz
efeitos sobre o que se enuncia, mesmo assim frequentemente não somos
capazes de reconhecer os efeitos que, por exemplo, as tecnologias
digitais têm em reconstruir as nossas relações políticas uns com os outros
e, por consequência, nossa subjetividade.
O que deve-se considerar para entender a diferença entre a live de
Daniela Mercury e a de Teresa Cristina é o reconhecimento dos efeitos
da materialidade técnica sobre os efeitos de sentido. No caso de Daniela
Mercury, a posição é de “adaptação”, “transcrição” ou “representação”,
ou seja: a esperança (vã) de que se possa fazer na sala da casa, o que
uma vez se fez nas ruas da cidade.
No caso de Teresa Cristina, por outro lado, temos um
reconhecimento: o reconhecimento absoluto de que não se pode, em
meio à pandemia, fazer aquilo que chamamos de carnaval, ou de um
show. É nesse e desse ato de reconhecimento que o acontecimento se
tece: no encontro entre novas materialidades técnicas, engendrando
novas possibilidades de formulação, e finalmente abrindo o caminho
para novas formas de constituição: a subjetividade em movimento.
Mas o que é mais belo aqui e que se deve reconhecer não é fato em
si da diferença entre as duas artistas, mas a razão pela qual a diferença
é tão gritante.
Até hoje professores, jornalistas, cientistas e juristas, de todos os
cantos do espectro político, se aterrorizaram com as formas como a
circulação digital dos sentidos pôde enfraquecer o efeito de legitimação
das chancelas institucionais. Ficamos embasbacados ao ver adolescentes
irreverentes recebendo o reconhecimento, hoje, por plataformas como
Youtube, que os Chicos Buarques e Paulos Freires não receberam em seus
melhores dias. Nos revoltamos ao acompanhar o incêndio das fakenews,
ameaçando as bases do diálogo político e colocando os alicerces da
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vida na polis, em jogo. Testemunhamos até, confusos, grupos na internet
que professam terem encontrado as provas de que a terra é, na verdade,
plana. Sentimos o mesmo tipo de horror que devem ter sentido os
rabinos judeus com a chegada de Jesus Cristo no templo de Salomão:
“blasfêmia!” afirmamos frente a nossas telas.
Mas Teresa Cristina construiu sua carreira nos bares do Rio, longe
das câmeras e holofotes com os quais está acostumada Daniela Mercury.
E ela nos lembra que nem tudo dos discursos de escrita10 são rosas. Ela nos
lembra que aqueles que não estão acostumados ao conforto das posições
institucionais (de professor, de juiz, de jornalista e até mesmo, de alguns
artistas) têm, na verdade, muito pouco a perder: podem reinventar a
vida aos moldes que as novas práticas linguageiras tornam possível.
Aqui, a tecnologia digital é resistência, e aquilo que era marginal vai
tomando força nas ferramentas da hegemonia. Aqui a tecnologia digital
é re-existência, pois é a admissão de que outros instrumentos vão exigir
uma nova forma de fazer música, por assim dizer, ou mais tecnicamente:
que um novo campo prático engendra novas subjetividades. Aqui Teresa
Cristina é um lembrete: o corpo político do povo brasileiro não sumiu
junto com o carnaval. Ele continua existindo desde que estejamos
dispostos a reinventá-lo. Para aqueles que não estão vendo, nem ouvindo,
sobra o apartamento vazio para fazer de conta que o carnaval ainda está
acontecendo.
CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao final desse artigo, nos desfazemos do medo que nos assolava
no início: de que algo estava perdido em nossas aulas à distância, nas
lives incessantes, no isolamento não só das biomassas, mas também
das subjetividades, entendemos que o corpo do carnaval nunca foi a
presença empírica dos indivíduos, mas a reencenação das práticas de
um povo. Aprendemos que em cada espaço enunciativo há novas formas
de resistência. A única forma de falhar é tentar fazer o que sempre se fez,
torcendo pra que a diferença não seja, assim, tão grande. Só são, afinal,
tecnologias.
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RESUMO:

O artigo objetiva descrever os modos através dos quais a youtuber
Mandy Candy relaciona-se consigo mesma e produz uma experiência
de si através do YouTube, a partir da generificação do corpo trans, num
vídeo intitulado “Tour pelo meu corpo trans”. O aparato teórico que
conduz as investigações provém das reflexões dos estudos discursivos
foucaultianos. No que toca à metodologia, trata-se de uma pesquisa
descritivo-interpretativa de natureza qualitativa. As análises mostram
que as relações de memória e expectativa estética de gênero são, em
determinados pontos, os lugares táticos de ironização, locais estes que
constituem os alicerces da heroificação de si e de seu cotidiano por parte
do sujeito analisado.
Palavras-chave: Corpo trans. Gênero. YouTube.
ABSTRACT:

The article aims to describe the ways in which brazilian trans
youtuber Mandy Candy relates to herself and produces an experience of
herself through YouTube, from the genderification of the trans body, in
a video entitled “Tour pelo meu corpo trans”. The theoretical apparatus
that conducts the investigations comes from the reflections of Foucault’s
discursive studies. Regarding the methodology, it is a qualitative

142

p. 142-168 •Dossiê Temático • 2020

descriptive-interpretative research. The analyzes show that the relations
of memory and aesthetic expectation of gender are, in certain points,
the tactical places of irony, places that constitute the foundations of the
heroization of oneself and of their daily lives by the analyzed subject.
Keywords: Trans body. Gender. YouTube.
INTRODUÇÃO

Na contemporaneidade, o sujeito constitui-se através de diversas
técnicas de subjetivação e por meio de visibilidades que antes não
eram possíveis. Essas visibilidades estão na esteira das redes sociais e
plataformas de produção e circulação de conteúdo na web, dentre as
quais o YouTube é a instância de produção de discursos que nos interessa,
tendo em vista que este vem reatualizar, em certa medida, aparelhos
confessionais da cultura cristã. Isso se confirma pela emergência de um
espetáculo do cotidiano através dos vlogs, nos quais sujeitos diversos,
ocupando posições específicas, permitem falar de si, de modo a exibir
suas vidas, intimidades, experiências e modos de relacionarem-se
consigo mesmos e com suas existências.
Interessa-nos, então, diagnosticar enunciações e enunciados de
sujeitos cujas visibilidades nas mídias sociais são questões do presente.
Visibilidades essas que estão atreladas a possibilidades de dizer emergidas
na contemporaneidade através da produção em massa de aplicativos
tecnológicos e redes virtuais de relacionamento e compartilhamento
de conteúdo de entretenimento. Além disso, pensamos que tais práticas
fazem insurgir um campo de resistências para as experiências transexuais.
Nesse rol de possibilidades de dizer de si, os sujeitos trans,
que tiveram suas vidas situadas no âmbito da anormalidade, isto é,
no entremeio entre o exótico e o esotérico, encontram-se nas mídias
sociais demarcando posições que resistem às práticas de normalização
dos corpos através dos gêneros, das identidades sexuais e das classes
sociais. Isso é dito tendo como base as teorizações de Foucault (2015a;
2015b; 2015c) que diagnosticam nos discursos da clínica, da igreja, da
pedagogia e do direito o tratamento dado aos sujeitos que destoam de
uma esquemática vigente de normalidade/anormalidade no esteio da
história ocidental.
Assim, mobilizamos nossas análises para os sujeitos transexuais,
pois a organização da sexualidade no âmbito cristão vigente no Ocidente
formula um dimorfismo homem x mulher, o que produz um sistema
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dicotômico de identidades sexuais e põe à periferia da sociedade as
que não se alinham a esse ideário, categorizando-as como inversão ou
contravenção à ordem natural dos corpos entendidos como binários e
imutáveis.
Por esse entendimento, a transexualidade constitui objeto de
interesse de uma gama suntuosa de discursos que buscam sua origem,
sua explicação, o que, em certa medida, formula condições de dizer aos
sujeitos trans especialmente em tempos de mídias sociais.
Isso nos impele à busca por canais no YouTube que tenham
como youtubers (produtoras de conteúdos para a plataforma) mulheres
transexuais. No Brasil, uma das mais representativas produtoras de
conteúdo para essa rede social é Mandy Candy, cujo canal tem mais de
um milhão de seguidores, o que sugere um campo amplo de visibilidade
midiática. Sobre a youtuber, Amanda Guimarães Borges (ou Mandy
Candy), gaúcha, nascida em Gravataí/RS, é mulher trans que passou pelo
processo de redesignação sexual em 2012, na Tailândia. Trabalha como
gamer e é a primeira mulher trans brasileira a atuar como youtuber.
Tornou-se famosa por narrar através do YouTube a sua experiência como
mulher trans e por estar filiada ao universo dos games, bem como, em
2016, lançar uma autobiografia na bienal do livro de São Paulo, contando
sua experiência de mulher trans.
Filiados ao escopo investigativo dos estudos de Michel Foucault,
notadamente na análise arquegenealógica do discurso, objetivamos
descrever os modos através dos quais Mandy Candy relaciona-se consigo
mesma e produz uma experiência de si através do YouTube, a partir da
generificação do corpo trans, em séries enunciativas e frames de um
vídeo intitulado “Tour pelo meu corpo trans”.
Para tanto, este estudo organiza-se do seguinte modo: além
desses comentários introdutórios, há mais três seções. Na primeira,
discutimos alguns conceitos de Foucault, os quais serão demandados
para a análise do vídeo de Candy; em seguida, apresentamos a análise
da materialidade discursiva e, por fim, tecemos algumas reflexões com
pretensões conclusivas.
BREVE IMERSÃO NA TEORIA FOUCAULTIANA

Todo o percurso teórico de Michel Foucault tem no centro (quase
como temáticas unânimes) as problemáticas do discurso, do saber e do
poder. O filósofo francês dedicou-se de modo insistente a questionar em
que medida as relações entre os discursos, os saberes e o exercício de
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poder produziram em nossa sociedade o sujeito. (FOUCAULT, 1995).
Nesse sentido, em face aos estudos desse emblemático filósofo francês,
pensam-se suas investigações em uma tríade interconectada nas fases,
a saber: a arqueológica, a genealógica e a ética. Em sua primeira fase,
cujos estudos centram-se na História da Loucura, As Palavras e as coisas
e, especificamente, na Arqueologia do saber, temos o desenvolvimento
de conceitos basilares de todo o arcabouço foucaultiano.
O discurso, nessa perspectiva, organiza-se como um conjunto
de enunciados de um determinado campo de saber que constituem
os objetos dos quais falam. O discurso é, segundo Foucault (2008),
o conjunto de enunciados que provém de uma mesma formação
discursiva, isto é, o filósofo o encara como uma organização de saberes,
um conglomerado de práticas discursivas que reúne objetos constituídos
por eles próprios. Quanto ao nosso objeto de pesquisa, podemos aludir
à massa de enunciados que foram e são produzidos nos diversos campos
tais como Medicina, Psiquiatria, Literatura, Direito, os quais constituem o
sujeito transexual e a sua existência como objeto a ser tateado e descrito,
a fim de que se produza a sua verdade.
A formação discursiva refere-se ao conjunto de práticas para as
quais se pode sugerir uma certa regularidade em meio à dispersão que
envolve os enunciados nos campos discursivos. Ao discutir esse conceito
foucaultiano, Silveira (2017, p.35) afirma que “[...] os enunciados que
estão dispersos temporalmente podem produzir séries por se tratar do
mesmo objeto, mesmo que não pertençam ao mesmo campo.” E é na
percepção dessas séries que se entende a noção de formação discursiva
na proposta arqueológica.

Nesse sentido, o enunciado se realiza num campo de saber
que se organiza constituindo aquilo que se pode falar sobre
determinada coisa. Enunciado, nesse entendimento, é o átomo do

discurso. A definição de Foucault (2008) faz-nos pensar que o enunciado
é a residência/emergência do discurso, sendo ele a sua última instância,
a menor e mais visível instância do discurso, mesmo que o pensador
afirme o enunciado como algo “não visível e não oculto” (FOUCAULT,
2008, p. 122). O enunciado é, ainda, raro, isto é, mesmo que reative
outros enunciados, ele ocupa um lugar único de irrupção. Foucault
(2008) constata ainda que há nessa unidade mínima do discurso um
a priori histórico e uma relação com a exterioridade. O a priori, na
leitura de Gomes (2018, p. 24), é “[...] uma condição de realidade”
de enunciados, ou, um conjunto de regras que permite sua existência
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(FOUCAULT, 2008). Por sua vez, a exterioridade, de acordo com Foucault
(2008, p. 138), é “[...] onde se repartem, em sua relativa raridade, em
sua vizinhança lacunar, em seu espaço aberto, os acontecimentos
enunciativos”, sem que se remeta a uma busca do secreto interior dos
enunciados, de uma voz silenciada e pulsante no cerne do que é dito e
precisaria ser escavado para vir à tona.
Diante disso, há considerações a ser tomadas: 1) o enunciado, como
condição de existência dos signos linguísticos, não pode se aprendido
nos limites da frase, da proposição e do ato de fala; 2) o enunciado,
assim como propõe Foucault (2008), tem em si um funcionamento que é
discursivo, mas também comporta toda uma emergência não-discursiva.
A análise enunciativa supõe uma visão de enunciado sem que haja nele
um caráter psicologizante. A perspectiva de sujeito, nesse caso, afasta-se
de uma concepção ideológica ou intencional.
O funcionamento do sujeito do enunciado foucaultiano é mais uma
posição que uma postura. Daí que entendemos o sujeito do enunciado
como um indivíduo que ocupa um lugar na ordem do discurso. É permitido
a esse sujeito ocupar essa posição por um conjunto de procedimentos
que produzem determinações, tais como a da clínica médica, que elege
quem pode dizer, descrever, apalpar, registrar detalhes, circunscrever de
olhares e fazer falar específicos objetos.
Esse sujeito, para os postulados foucaultianos, é perpassado
por relações de poder. Nessa orientação, Foucault (2014) discute os
mecanismos da microfísica do poder disciplinar, que se orientam e
executam a partir da combinatória entre uma perpétua vigilância/
observação e normalização regida por sanções comportamentais. O
autor expõe que os efeitos do poder disciplinar geram a sensação de se
estar sendo vigiado, o que produz movimentos de autocontrole e gestão
da conduta de modo perpétuo e silencioso. Desse modo, a condução
do poder disciplinar espalha-se de uma administração dos corpos para a
uma gestão eficiente da consciência ou da “alma”.
Podemos, nessa ótica, pensar o corpo trans como conduzido,
disciplinado e produzido segundo processos normatizadores, tais
como medicalização hormonal, procedimentos cirúrgico-estéticos,
vestimentas, dentre outros, que servem aos padrões de gênero, capturando
através dessas estratégias os corpos dos sujeitos. Tais procedimentos
individualizam os sujeitos trans, no esteio da produção de uma
identidade, bem como modulam corpos populacionais, especialmente
quando se pensa nas táticas de governo dessa parcela da população.
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A GENERIFICAÇÃO DO CORPO TRANS POR MANDY CANDY

Para iniciarmos as análises, tomamos como objeto de averiguação
o vídeo nomeado “Tour pelo meu corpo trans”1, postado no canal da
Mandy Candy no YouTube, no dia 15 de fevereiro de 2018. O vídeo
tem duração de doze minutos e vinte e quatro segundos. Segundo a
descrição, o objetivo da postagem do vídeo é exibir o corpo da mulher
trans, com vistas a desmistificar, nos internautas, determinadas imagens
ou estereótipos. Já por parte da posição de sujeito youtuber, tem-se a
tentativa de revelar-se como modo de trabalhar sua timidez e os traumas
referentes ao ideário de corpo padrão, o qual orienta, segundo o sujeito
do vídeo, negações e baixa autoestima em determinados momentos.
O vídeo, enquanto enunciado, relaciona-se com outros vídeos
produzidos por youtubers seguindo a hashtag #TourPeloMeuCorpo. As
materialidades audiovisuais postadas por diversos youtubers brasileiros
com essa hashtag tinham como foco militar a favor da saúde mental
e física de jovens com problemas de autoestima e com transtornos
alimentares ou psicológicos motivados pelo ideário do corpo padrão.
Em sua maioria, os vídeos foram produzidos e postados por youtubers
teens, isto é, produtores de conteúdo para o YouTube que ainda são
adolescentes, e frise-se que, em boa parte, o seu público também é de
adolescentes e jovens. Os vídeos, incluso o de Mandy Candy que aqui será
analisado, consistem em exibir-se, em trajes íntimos, de modo a detalhar
as partes do corpo que possuem “imperfeições”, tais como flacidez,
estrias e gordura localizada. Pensamos, na orientação de Sibilia (2008)
e Silva (2016), que este corpo tornado espetáculo, ou hipervisibilizado,
no YouTube é produto de relações de poder que incidem por solicitar,
através da internet, que o sujeito se permita ser exposto para tornar-se
governante de si, realizando uma prática confessional videográfica.
A orientação da hashtag #TourPeloMeuCorpo supõe um sujeito
que se dispersa entre resistir e obedecer às demandas de exposição que
nosso presente (e sua ordem de discurso) fomenta. Dizemos isso tendo
em vista que o que é exposto nos vídeos são os detalhes da fisionomia que
não agradam. São expostos, dessa maneira, os incômodos e os detalhes
físicos que, para o padrão estético vigente, deveriam ser maquiados ou
invisibilizados. Pensamos, na esteira foucaultiana, em uma vontade de
saber que se enreda em nossa sociedade, a qual produz, através das
mídias, uma vontade de ser visto e de ver o outro e observar sua existência
1 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=WJHAMHjU1TU>. Acesso em: 02 fev. 2019.
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(física, estética, moral). É possível, ainda, ver nesse encadeamento de
enunciados, do qual o vídeo de Mandy Candy faz parte, lampejos de
um empreendimento de microgovernos, ou microadministrações, de si
e do outro.
O termo #Tour (do inglês, que significa turnê, viagem de
apresentações artísticas ou passeio) permite-nos problematizar como
o corpo é representado nesse enunciado, especialmente com sentidos
de lugar, espaço geográfico, terreno a ser viajado ou com ênfase no
sentido de exposição, o corpo é topograficamente construído como um
espetáculo, tal como as turnês de grandes artistas. Esse corpo-palco é o
lugar de exposição, de desvelamento da intimidade e de confissão. O
espetáculo da existência trans ocorre preponderantemente no corpo, e é
nele que se fazem ver as infinidades como meio de pintar uma vida bela.
Tomamos esse termo bela no sentido de vida satisfatória, feliz, em que
o sujeito se realiza na sua própria construção de si, como veremos nos
enunciados a serem analisados.
Ditas essas palavras iniciais, partimos para a análise. O vídeo foi
transcrito e demonstrado a partir de frames2 e dessa transcrição e captura
de imagens, foram selecionadas Séries Enunciativas (doravante SE) e
frames enumerados e analisados a seguir:
Frame 1 – Mandy exibe braços e faz caretas

Fonte: YouTube, 2018

O primeiro frame traz a introdução do vídeo com a youtuber
encenando poses e caretas frente à câmera, de modo a exibir seu
2 Tendo em vista que no vídeo #TourPeloMeuCorpoTrans o sujeito utiliza-se da demonstração do próprio corpo
como forma de coadunar sua prática videográfica de si, utilizaremos frames retirados do vídeo como meio de
demonstrar e problematizar melhor os aspectos que analisamos. Somente neste vídeo realizamos tal ação.
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corpo enquanto reage a si mesma demonstrando satisfação ou não.
Observamos que o sujeito atua em uma espécie de autoanálise visual,
um dos resquícios das práticas de exame de si que menciona Foucault
(2015c), as quais estão fincadas em nossa sociedade de modo a produzir
(por meio de ciências e dos próprios sujeitos) verdades sobre os corpos.
A verdade do corpo trans, nesse frame, é uma construção narrativa em
que os músculos, a pele, o rosto, o cabelo coadunam-se para constituir
um corpo transitório, metamorfoseado pela idealização do ser mulher.
Ao exibir esses movimentos, o sujeito inicia a sua narrativa de si:
SE1:
“Por que que essa guria tá fazendo um vídeo sobre tour
pelo meu corpo se ela é totalmente padrão?” Sou branca,
tenho olho azul, não tô acima do peso, mas gente, talvez
você não me conheça. Para você que não conhece tem
uma coisa que me faz ser totalmente fora do padrão. Posso
parecer dentro do padrão, mas quando as pessoas sabem
disso, eu já automaticamente saio. Sou colocada bem longe,
mas bem longe mesmo. Pois é, eu sou uma mulher trans.
Por esse motivo eu decidi fazer um vídeo mostrando o meu
corpo agora depois da transição e também mostrando ele
antes da transição, pra vocês verem as mudanças e eu vou
falar um pouco sobre as inseguranças que eu tinha e que
eu vou confessar que ainda tenho hoje em dia. (CANDY,
2018, s.p.).

O sujeito enuncia inicialmente no vídeo a partir uma formação
discursiva segundo a qual os corpos são enquadrados nas categorias
de padrão/não-padrão de beleza. Entendemos isso a partir de Vigarello
(2005), o qual nos mostra como cada época histórica tem constituído, no
Ocidente, regimes de verdade em torno dos ideais de beleza, em grande
parte centralizados na beleza como aspecto físico ligado à superioridade
das partes dos corpos entre si e dos sujeitos entre os demais. Esse padrão
orienta-se segundo uma racionalidade que produziu imaginários tidos
como imprescindíveis aos gêneros, dentre os quais é possível sugerir a
docilidade e delicadeza físicas (com traços limpos, finos, leves, sutis)
(VIGARELLO, 2005; PERROT, 2007), centralizados na angelicalidade
para a mulher, como arquétipos das performances de gênero feminino
(BUTLER, 2003).
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A dicotomia desse conceito organiza de um lado o que é belo,
aceitável, admirável e, do outro, aquilo que é distinto. Ser distinto
implica, por vezes, ser feio, mas há regimes de verdade que produzem
a distinção, o diferente – no âmbito do físico – como arquétipo de uma
nova normalização. Estar no padrão é enquadrar-se em pelo menos
duas das grandes categorias segundo as quais a nossa sociedade regula
o belo e o feio, quais sejam a boa aparência de saúde (tendo em voga
os regimes biopolíticos que capturam os sujeitos a fim de tornar suas
vidas mais eficientes, evitando, por exemplo, o excesso de peso) e a pele
branca (em íntima alusão ao ideal de corpo angélico produzido nas artes
da Idade Média e Renascimento.).
No caso do vídeo aqui analisado, o sujeito evoca a si o lugar de
branca de olho azul e cujo corpo não excede ao recomendado pela ciência
médica no quesito gordura corporal. Estar sob essas características, em
primeiro momento, não a produz socialmente como objeto clivado pela
ideia do feio, do anormal. Alinhar-se, pois, a essas normas é resultado
de uma organização biopolítica da existência. O sujeito que enuncia
está imersa na ordem do discurso sobre o corpo saudável como requisito
para estar no padrão. Esse enunciado associa-se num campo de outros
enunciados sobre a saúde, em que o corpo saudável é o objeto produzido
e todo discurso toma-o para moldar seus traços, suas especificidades. É
nessa orientação que Foucault (2014) discute o poder como produtor e
não como autorizador/sancionador dos corpos. As microtáticas de poder
agem para tornar os corpos eficientes, produtivos, dóceis.
No entanto, a padronização que organiza os corpos em arquétipos
é frutífera a partir de um regime de corpo sexual (SOHN, 2011) que
elabora a existência dos sujeitos por meio de suas práticas sexuais e dos
modos como suas identidades estão afincadas essencialmente nas suas
sexualidades.
Nesse sentido, Mandy posiciona-se como fora do eixo que
normaliza ao enunciar sua identidade de mulher trans. A marca de
sua transexualidade é, de acordo com a enunciação da youtuber, o
catalisador de sua anormalidade. Esse aspecto a faz destoar, bem mais
do que somente pelo corpo que possui, da sociedade padrão que
ela inicialmente aparentava estar comungada. Mandy age sobre sua
existência a partir de uma ideia de longe e perto. Sua forma física a
aproxima do centro padronizado da sociedade, mas sua identidade, os
seus modos de si, retiram-na do âmbito normalizador e a realocam na
geografia social em regiões periféricas. O vídeo que ela está produzindo
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objetiva desvelar também a ideia de corpo padrão que a aproximava
da normalidade promovida pelos dispositivos de visibilidade (SIBILIA,
2008).
Esses mesmos dispositivos permitem que o corpo transexual seja
detalhado, analisado e orientado ao espetáculo midiático. É perceptível
que o enunciado “Tour pelo meu corpo trans” está aliado a outros
enunciados cuja possibilidade de emergência aparece no YouTube como
forma de luta política de youtubers que estão acima do peso ou que
necessitam desmistificar as representações do belo que a mídia fermenta
através das redes sociais. Nesse sentido, entendemos a emergência
desses discursos como forma de resistência à normatização dos corpos.
Nessa perspectiva, o sujeito demarca esse corpo, que ora a
aproxima do belo, ora não, lhe causa inseguranças, e essas inseguranças
a atravessavam antes e também após a transição. A transição, nesse caso,
só ocorreu no corpo, no “receptáculo” de sua subjetividade, isto é, a
identidade da mulher trans, que ela é, necessitou de uma readequação
do corpo à normalização do que se entende por mulher, ou corpo
feminino. Essa transformação executada por meio de aparatos clínicos foi
produzida pela memória ou representação estética que o corpo feminino
tem na nossa sociedade, tal como fala-nos Butler (2003), ao mencionar
as maquinarias de gênero como produtoras de corpos, bem como
Bagagli (2017) e sua discussão sobre o processo de medicalização da
experiência trans como processo generificador, o qual funciona a partir
do aparelhamento de gênero em torno da mulher, como discutimos aqui.
Nesse sentido, o sujeito Mandy Candy lança mão do suporte midiático
do YouTube para revelar o corpo que lhe configura à primeira vista como
mulher padrão, mas que também a separa, a desloca, a segrega tanto
nas inseguranças quanto nos espaços que esse corpo pode ocupar na
sociedade.
Mandy, durante o vídeo, toma seu corpo como um objeto de
exibição e análise. Esse processo a faz, ao passo que faz ver seu corpo,
reelaborar suas próprias perspectivas de segurança, insegurança e
autoconfiança. Dizemos isso, pois os modos de dizer de si da youtuber
revelam vez ou outra a timidez que esta sente em mostrar o corpo, bem
como a vergonha que os traços (aparentes ou não) de sua forma física
acarretam. Sugerimos que tal aspecto é produzido no sujeito a partir de
relações de governo mútuo (entre o sujeito que se faz ver no vídeo e o
sujeito que deseja ver). Aludimos, nesse sentido, ao governo pensado
por Foucault (2010), segundo o qual há na sociedade ocidental todo
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um aparato técnico que nos faz governar nossas próprias existências,
de modo a administrá-las da melhor maneira possível, ao passo que
empreendemos procedimentos de governo dos outros.
SE2:
Confesso que eu tô muito tímida, porque eu nunca mostro
meu corpo pra ninguém, até quando eu tô com o boy aqui
na Coréia, gente, eu nunca deixo a luz acessa, porque eu
tenho muita vergonha do meu corpo. É uma surpresa para
mim tá fazendo um vídeo desse, mostrando meu corpo
para milhares de pessoas na internet, mas eu acho que isso
vai fazer bem pra minha cabecinha. Vai me deixar mais
confiante ainda. (CANDY, 2018, s.p.)

Na segunda série enunciativa que analisamos, pensamos como o
sujeito elabora uma ética de si erigida em uma dispersão: i) o vídeo que
ela produziu se orienta a exibir, de modo detalhado, o seu corpo; ii) um
dos entraves para que haja essa exibição é, notadamente, a relação de
negação que o sujeito tem com determinados traços físicos; iii) o mesmo
sujeito que afirma ter extrema timidez de exibir seu corpo, o faz para
milhares de outros indivíduos na internet. Essas considerações fazem-nos
perceber que, segundo aponta Foucault (2008), o sujeito do enunciado
é uma posição que se dispersa, a qual possui um status para dizer o
que diz. Também é possível problematizar o processo de videografar
a si mesmo como atividade de autoexame. Nessa ótica, Costa (2009)
defende que os diários visuais produzidos na contemporaneidade,
principalmente através do YouTube, expressam uma vontade de tornar
célebre o dia a dia de sujeitos que, na ótica de Foucault (2003a), podem
ser chamados infames. Exibir-se, assim, é uma forma de existir e de
estrelar a própria vida, pintando-a com contornos heroicos, traços de
singularidade célebre e também como forma de escrever e inscrever a si
mesmo num espaço de existência midiática.
Nessa orientação, o sujeito Mandy Candy ocupa a posição sujeito
que enuncia uma narrativa de si (FOUCAULT, 2015c), descrevendo o
corpo que, em determinados aspectos, é por ela mesma negado. O corpo,
objeto a ser tateado pelos olhos espectadores dos usuários do YouTube,
ao passo que empreendem uma sensação de negação no sujeito, poderá
produzir nela conforto. O sujeito dispersa-se, desse modo, entre negar
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e afirmar a necessidade de exibir-se. Uma contradição se forma: resistir
ao poder vigente que orienta a normalização de um padrão físico para
mulheres versus adaptar-se à ordem do discurso vigente que preconiza
a produção de videografias de si pautadas no corpo. Dessa forma,
compreendemos que a relação consigo mesmo estabelecida pelo sujeito
é atravessada por uma prática de resistência: o corpo, mesmo não estando
em consonância com o padrão de beleza, deve ser exibido como forma
de minar as inseguranças.
Observemos agora os seguintes frames (2,3,4,) e a SE3:
Frame 2 – Mandy mostra a boca

Fonte: YouTube, 2018
Frame 3 – Mandy exibe as orelhas e maxilar

Fonte: YouTube, 2018
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Frame 4 – Mandy sorri

Fonte: YouTube, 2018

SE3:
Primeira parte do meu corpo que eu vou falar é a parte que
me deixa mais insegura ainda hoje e que antes eu tentava
cobrir de todas as maneiras possíveis, que é o meu rosto.
Nunca na minha vida que eu ia tá com meu cabelo, como
eu tô agora, totalmente preso, mostrando o meu rosto para
vocês... pois é, antigamente eu usava um franjão para que
ninguém visse meus traços, né, porque eu tinha muito
medo que as pessoas notassem que eu era uma pessoa
trans Eu sempre achei que meu rosto tinha traços muito
fortes, e que isso ia denunciar que eu era uma pessoa trans,
porque eu tinha vergonha de ser do jeito que eu sou. Isso
já passou, é passado. Mas no início da transição a gente
sente um pouquinho dessa insegurança. E essa insegurança
veio em grande parte das pessoas também ao meu redor,
porque normalmente ninguém nota que eu sou uma
pessoa transexual, ninguém sabe, mas quando elas sabem,
o que que acontece? Elas começam a me olhar e me julgar,
e tentar procurar traços masculinos no meu corpo, tanto
no meu rosto quanto no resto do meu corpo. Você pode
ver nos comentários aqui dos meus vídeos que sempre
tem alguém falando: “Não, mas a mão dela ainda é muito
grande pra mão de uma mulher, o ombro dela é muito
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grande ou não sei lá o quê. O cabelinho do pé dela é muito
masculino.” E isso me deixava muito insegura, então eu
tentava cobrir tudo que pudesse denunciar que eu passei
pela transição. (CANDY, 2018, s.p.)

Nos frames e na SE3, averiguamos que o sujeito pauta-se no olhar
do outro (uma constante vigilância sobre seu corpo) para trabalhar sua
existência: observemos que o sujeito narra sua empreitada frente a esse
olhar que catalisa uma expectativa estética sobre o corpo feminino.
Essa expectativa envolve os modos de relacionar-se consigo mesmo,
tendo em vista que a pauta é ou esconder o que destoa dela ou resistir
às solicitações do outro desejoso de ver no seu corpo o mais próximo
possível de um corpo feminilizado. O processo de transição física de
gênero foi orientado pelo constante e vigilante olhar do outro. Foucault
(2014) apresenta-nos considerações pertinentes sobre o poder da
vigilância (no caso da obra sobre o panóptico) e tais elucubrações nos
permitem averiguar a relação exigentista que se produz entre o ideário
de corpo feminino (LIPOVETSKY, 1997) e o corpo entrecruzado, ou,
como designa Cassana (2016), corpo impossível da(o) transexual.
Nessa lógica, é plausível pensar como o imaginário que exige da
mulher uma performance de gênero (BUTLER, 2003) orienta-se para
administrar desde o corpo até a alma. Na sociedade ocidental, essa
performance tem sido ancorada em expectativas tanto de habilidades
ensinadas, trejeitos, aptidões, vontades inatas e atitudes impossíveis para
a mulher. Assim, a vontade de ser mãe, a docilidade do falar e um corpo
delicado, sem rudezas (LIPOVETSKY, 1997), são expectativas que têm
atravessado o corpo e alma das mulheres.
Assim, o sujeito que enuncia no vídeo constrói a experiência de si
nessas expectativas, as quais a atravessam ao ponto de empreenderem em
sua existência processos de transmutação física. O corpo, notadamente,
toma a dianteira na performance de gênero do sujeito aqui analisado.
Todas as formas de constituir-se, ou de resistir à normalização, são antes
experienciadas no/pelo corpo para serem internalizadas. O encobrir-se
durante o processo de transição e a exibição atual do corpo transformado
permite que pensemos que a experiência de si do sujeito pauta-se numa
reformulação ética, em processos de resistência, isto é, o que era motivo
de esconder-se agora é a razão para revelar-se.
Enquanto trata de narrar sua relação com traços que se nomeiam
masculinos, o sujeito encena sorrisos ao mesmo tempo que utiliza o
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espaço em que está gravando o vídeo para teatralizar seu processo de
confissão do corpo: o foco da câmera se orienta de modo a produzir
relevo para a parte do corpo que o sujeito busca descrever, daí que
aludimos ao que Milanez (2019) argumenta sobre as audiovisualidades
do corpo, as quais são possibilidades de fazer encenar, através de
suportes materiais diversos, sujeitos com corpos sempre e perpetuamente
inconclusos. As audiovisualidades, a nosso ver, são discursividades que
produzem linhas de luz sobre os corpos, de modo a torná-los objetos da
incessante produtividade do olhar midiático, olhar este que focaliza e
desfoca segundo regimes de verdade: no caso da descrição-exposição
audiovisual do rosto de Mandy por ela mesma, consideramos que seja
uma prática que emerge para que o sujeito produza videografias de si,
a fim de tornar-se objeto de si mesmo (produzindo verdades sobre seu
próprio corpo) para constituir-se em relação de produzir a sua vida como
obra de arte, como algo belo.
SE4:
Algo que ainda hoje me deixa muito insegura é o meu
perfil. Pra quem segue o meu canal já sabe que eu fiz alguns
procedimentos estéticos nesse rosto, que foi uma rinoplastia
e a cirurgia ‘v line’ que consistiu em quebrar meu queixo e
refazer ele pra ele ficar um pouquinho mais fininho assim,
porque antes ele era um pouco quadrado. Eu até vou fazer
um vídeo mostrando o antes e depois do início do canal
até porque minha aparência mudou completamente. Mas,
mas, mas é coisa da minha cabeça. Eu sei que eu tenho
que trabalhar isso na minha cabeça, não fazendo mais
plásticas no meu rosto, porque meu perfil não tem nada
demais, deve ser um probleminha aqui, ó: Amanda, vamos
superar isso. Mas ainda assim hoje, quando eu vou virar de
lado eu lembro “não, eu não posso virar porque meu perfil
não é bonito” e isso e aquilo. Louca. As plásticas que eu
fiz no meu rosto sim foram para deixar o meu rosto com
traços mais suaves porque eu queria, porque eu, Amanda,
achava necessário. Tem pessoas que não acham, beleza,
cada um com seu gosto. Eu quis fazer, mas eu podia não
ter feito nenhuma plástica que eu nunca ia deixar de ser
quem eu sou, né? Sou uma mulher, sou Amanda e seu eu
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tivesse o rosto com traços mais fortes, mais masculinos, eu
ia continuar sendo a mesma pessoa. (CANDY, 2018, s.p.)
Frame 5 – Mandy exibe seu perfil

Fonte: YouTube, 2018

Ao analisarmos a SE5 e o frame 5, podemos pensar algumas
questões: segundo a ética discutida por Foucault (2015b, 2015c), o
sujeito é produzido por si mesmo e por dispositivos que constituem a
experiência de si na linha tênue do governo que há entre ser objetivado e
subjetivado. Para Foucault (1995), o sujeito é entremeado por relações de
força que o instam a moldar-se, e esse processo é estabelecido a partir de
uma vigilância de si e de técnicas que se operam na alma do sujeito, em
suas nuances mais íntimas. O sujeito do vídeo enuncia a partir de uma
formação discursiva que orienta, na contemporaneidade, um trabalho
constante do sujeito sobre os riscos de não aceitar-se. Para essa prática
de si, que é aceitar-se, efetivar-se, o sujeito lança mão de procedimentos
diversos, tais como: i) manipular o seu físico a partir de cirurgias estéticas;
ii) motivar-se a si mesmo através da ideia de que as plásticas realizadas
foram produtos de uma vontade própria, sem influências; iii) a produção
de dizeres que demarcam uma dualidade, intrínseca à dispersão desse
sujeito, entre já ter realizado procedimentos de alteração de si e a ideia
de manter-se o mesmo sujeito.
O sujeito do vídeo faz-nos pensar sobre o processo de busca
de si mesmo. Foucault (2006) menciona que na antiguidade grega o
enunciado “Conhece-te a ti mesmo” orientou a produção de uma ética
social em que era necessário amplo governo de sua individualidade para
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que se fosse possível governar um conjunto de outros indivíduos. As
técnicas que emolduram o conhecer-se a si mesmo incidem, e dizemos
isso a partir do vídeo analisado, em uma busca de si no interior e em
uma produção de si mesmo por meio dos mais diversos procedimentos,
quer sejam discursivos (como demarcar o “eu, Amanda”, como forma
de individualizar-se, identificar-se) e não discursivos (como cirurgias
estéticas de mutação dos traços físicos com fins de aproximar-se
visualmente de uma imaginário da estética do corpo feminino.)
Nessa relação de produzir-se, o sujeito é instado a ser seu próprio
vigia, um organizador de seus próprios comportamentos. Não pensamos
em sanções comportamentais, mas em produção de atitudes, reflexo de
um poder disciplinar que se engendra em táticas mínimas de gestão de
si. O sujeito narra a experiência de, em certos momentos, evitar mostrar
o perfil ou exibir no cotidiano os traços que lhes parecem ‘masculinos’.
Tais técnicas de si, através das quais o sujeito gere o que pretende que
os outros vejam, nos fazem supor que há entre a gestão dos próprios
comportamentos e o olhar do outro um fio de expectativas, isto é, há um
sujeito que pretende ser visto e um Outro que pretende ver.
As posições, nesse sentido, relacionam/orientam-se para produzir,
na esteira discursiva, modos de ser: i) o sujeito revelado, autor de si,
gestor de suas atitudes e pensamentos, que se organiza a partir do que
deseja exibir; ii) o sujeito espectador, posição que anseia ver outrem
e que, para isso, empreende expectativas. Nessa relação, pensamos o
governo como mecanismo de objetivação e subjetivação do sujeito trans,
dadas as expectativas estéticas e comportamentais que as performances
de gênero sugerem, em voga da historicidade dos enunciados envolvidos
nesses discursos. (BUTLER, 2003).
O governo realiza-se, também, através de estratégias de poder sobre
si e sobre o outro. Há, pois, no processo de produção de expectativas
estéticas práticas de governança entre os sujeitos que esperam uma
experiência estética e os sujeitos dos quais se espera a realização. Essas
posições de governo são intercambiáveis e fluidas haja vista que todas
as expressões de gênero são capturadas dentro de regimes de verdades
estéticas diversos, inserindo-os num rol de práticas normatizadoras que
afloram entre os sujeitos, os quais se governando, findam por empreender
práticas de governo dos outros.
O sujeito, em SE4, constitui-se a partir de práticas de resistência,
demarcadas no seu discurso de que “Sou uma mulher, sou Amanda e
seu eu tivesse o rosto com traços mais fortes, mais masculinos, eu ia
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continuar sendo a mesma pessoa.” Os traços masculinos, nesse caso,

são utilizados como orientação para a resistência. A prática de si
(afirmar-se pela experiência de ser mulher) é um modo através do
qual o sujeito produz uma moral de sua existência, a qual, nesse
caso, é pautada por um confronto às normatizações estéticas em
torno do feminino e masculino na sociedade. O sujeito constituise a si como mulher independentemente do que se considere
feminilizado ou masculinizado na sociedade.
Dando continuidade, na SE5 temos o enunciado no qual o sujeito
exibe um comparativo do seu corpo antes do processo hormonal e
cirúrgico da redesignação sexual e do corpo atual, após todo o processo
clínico.
SE5:
Meu corpo hoje está assim como vocês estão vendo: normal.
E meu corpo antes da transição era assim... Eu mudei muito
durante todos esses quase 12 anos de transição, já até perdi
as contas aí, né? Que são muito tempo. Mudou muita coisa
no meu corpo e também dentro de mim, porque quando
a gente começa a transição, os hormônios, os remedinhos
que a gente toma, ele vai realocando toda a gordura do
corpo e isso é um processo muito demorado. Demora às
vezes de dois, três, quatro, cinco anos até o teu corpo
modificar, porém ele não modifica os ossos, então quanto
mais cedo a pessoa começa a transição menos traços entre
aspas ‘masculinos’ ela fica, porque os ossos ainda não
estarão completamente formados. Mudei pra caramba,
hein? Eu tô me sentindo uma borboleta agora. (CANDY,
2018, s.p.)

É possível averiguar algumas questões na SE5: i) o sujeito demarca
a ideia de que o processo de redesignação sexual é um trabalho de
modificar o aspecto físico através de procedimentos médicos (tais como
ingestão de hormônios) ao passo que sugere que essas técnicas produzem
também alterações interiores, tais como na personalidade; ii) a imagem
mencionada da borboleta metaforiza o discurso de que o corpo trans é
emergido de um outro corpo, anterior e equivocado. A redesignação,
nesse âmbito, é possível de ser encarada como um processo metamórfico
no qual um corpo incompleto (a lagarta/corpo masculino, no caso da
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Mandy) deve ser moldado, através de práticas laboriosas – tanto clínicas
quanto emocionais – para ultrapassar a crisálida (o corpo em processo)
e alcançar, ao fim, a borboleta.
Essa metáfora constrói-se numa formação discursiva segundo
a qual a beleza é um processo de fazer-se. Especialmente no corpo
feminino, a beleza é tratada como um copioso fazer-se bela, através de
modificações externas (por meio de maquiagens, joias, vestimentas) e
internas (como a supressão de instintos e desejos que destoem de um
ideário de feminilidade). Foucault (2015c) menciona que, segundo a
ótica greco-romana, a mulher utilizava maquiagens e apetrechos estéticos
como meio de ludibriar os olhos dos homens, isto é, a beleza feminina
era encarada como algo falsificado, produzido. Em contraponto a isso,
a beleza masculina era tida como real, sem falseamento. É interessante
pensarmos como as superfícies de emergência do objeto beleza são
diversas: na história helênica, a beleza poderia falsear a realidade,
deturpar os sentimentos dos homens e era um ardil do feminino versus a
genuinidade do masculino; já na contemporaneidade, o objeto emerge
em superfícies diversas, tais como o comércio, como meio de dar-se a
ver dos sujeitos, como modo de resistência e normatização.
Nessas tessituras, pensamos que o domínio associado em que
o sujeito desse enunciado está recupera outros enunciados que têm
como objeto a ideia de corpo-borboleta, ou, sujeito-borboleta, isto é,
um corpo em processo de alteração, o qual possui um início-feio e um
fim-belo. A beleza, nessa formação discursiva, é deveras árdua de se
alcançar tendo em vista que os procedimentos de evolução requerem
dedicação do sujeito para agir como um oleiro: o sujeito que trabalha
seu corpo e sua alma ao mesmo tempo, um percurso de uma identidade
imperfeita até o encontro, produzido por bisturis e reflexões internas,
com a identidade completa. Assim, entendemos que o sujeito age sobre
sua existência, modela seu corpo e sua subjetividade como forma de
evoluir para encontrar-se.
Dando continuidade, a SE6 e o frame 6 nos permitem fazer duas
principais considerações: 1- a dualidade Homem X Mulher; 2 – O corpo
feminino clivado por expectativas higiênicas que atendem ao desejo
masculino. Nessa parte do vídeo, Mandy começa a exibir suas exilas
enquanto descreve os pensamentos que teve sobre depilar-se antes de
gravar o vídeo:
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Frame 6 – Mandy exibe as axilas

Fonte: YouTube, 2018

SE6:
Pelo, né? Todo mundo tem pelo, sendo homem, sendo
mulher, sendo cachorro, todo mundo tem pelo e não seria
diferente comigo e tem dias que eu não quero depilar meu
sovaco, não preciso tá depilando sempre, então que nem
hoje quando eu gravei esse vídeo eu num tinha depilado
meu sovaquinho, então tem alguns pelos embaixo dele. “Ai
meu Deus que nojo”. Não, não é nojo. Você tem pelo, você
que tá assistindo também, garanto que seu sovaco pode tá
até mais peludo que o meu e se você não quer depilar, você
não precisa depilar. Até antes de gravar o vídeo eu tava
pensando “Será que eu depilo?”, eu falei “Não! Não vou
depilar. Não ia depilar antes, por que que eu vou depilar
agora? Só por que eu vou gravar um vídeo pro YouTube,
né? (CANDY, 2018, s.p.)

O sujeito desse enunciado fala a partir de uma construção discursiva
na sociedade que separou, de modo detalhado, o que é ser homem e ser
mulher. Laqueur (2001) demonstra que, a partir de meados do século
XVIII, os corpos masculino e feminino foram tornados opostos através
de estudos clínicos. Dessa medicalização dos corpos, emergem práticas
que permitiram os ideários das performances de gênero. Nesse ínterim,
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há determinadas atividades, sentimentos, trejeitos que são obrigatórios a
um dos gêneros e proibido, ou coibido, no outro. Tal formação produziu
práticas divisórias que visam a impedir o entremeio dos gêneros ou
qualquer tentativa de escapulir dessa binaridade. Observamos, desse
modo, que o sujeito do enunciado alia-se a duas formações discursivas
em combate: i)uma, cujos dispositivos agem para produzir e dominar
os corpos tornados em gêneros binários e incidir sobre suas existências
o que devem e o que não devem fazer (comportamentos, gestos,
sentimentos, hábitos) e ii)uma outra, orientada segundo discursos de
resistência à vigência da estética do belo atual.
Ambas as formações discursivas operam para que o sujeito realize
um labor sobre sua experiência de si, isto é, em 1 o sujeito é instado a
produzir-se o mais próximo possível do imaginário de feminino dócil,
gentil, limpo. Essa formação alude aos aspectos estéticos das musas
gregas das artes (brancas, louras, gentis e graciosas). Neste sentido, o
ser mulher é encaixar-se, o mais das vezes, o quão próximo for possível
dessa imagem, cuja ótica cristã da santidade firmou nos perfis de santos,
anjos e virgens.
Já em 2, o sujeito orienta-se para combater, ou questionar, esse
ideal sacro de beleza. O governo empreendido pelos discursos situados
em 1 são contestados, resistidos e subvertidos por um ser mulher
resistente. Depilar-se, no caso, é o referencial desse enunciado e a
pauta de resistir a essa ‘obrigação’ estética e higiênica por parte do
sujeito mulher transexual é apontar-se para constituir novos modos de
ser mulher. O aspecto estético é deslegitimado por uma posição que
relativiza a obrigação da depilação. O sujeito que demarca ter no outro
um lugar que empreende modos de governo sobre o corpo feminino
(trans ou não), rebela-se através do mostrar os pelos contra essas práticas
discursivas. O fazer-ver, ou hipervisibilizar os pelos das axilas e de outras
partes do corpo é parte das táticas de resistência ao poder que busca
invisibilizar o que não está na ordem do discurso vigente.
SE7:
E meus braços, que já eram um pouco flácidos, ficaram
mais flácidos ainda, né? Parece que eu vou voar se eu fico
mexendo eles assim. Eu ainda hoje tenho muito problema
com meu braço e às vezes eu num quero usar uma blusinha
mostrando eles porque eu tenho vergonha, mas antes era
muito pior. Podia ser verão, num calor de quarenta graus
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que usava manga comprida porque eu tinha vergonha
deles. Hoje eu uso uma regatinha, uso um tope, mas eu
vou pensar que às vezes ainda dá uma vergonha porque
eu acho que meus braços são um pouco mole. Eu também
fiquei com umas poucas estrias embaixo do braço, mas
beleza. Mas isso é algo que eu tô trabalhando com o
tempo. Eu tenho que botar na minha cabeça que isso não
é nenhum defeito e que se eu quiser mudar isso é só fazer
exercício que eu consigo né? Tudo o que a gente quer a
gente consegue. Mas tando com o braço magro, tando com
o braço gordo, eu vou tá bonita de qualquer jeito. Você
também. (CANDY, 2018, s.p.)
Frame 7 – Mandy dança e balança as peles flácidas dos braços

Fonte: YouTube, 2018

Frame 8 – Mandy exibe estrias

Fonte: YouTube, 2018
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Na SE7 e nos frames 7 e 8, o sujeito encena dançar e movimentarse para a câmera de modo a fazer ver com mais nitidez e clareza a
flacidez em seus braços e as estrias, tudo isso ao som de uma música
alegre e tendo como fundo um cenário de cor avermelhada, com
luminosidade focada no corpo do sujeito, produzindo um efeito de
nitidez sobre sua pele branca. A maneira como o sujeito torna visíveis
esses detalhes do seu corpo através da focalização da câmera inscreve
o corpo com defeitos um objeto a ser noticiado, descrito e iluminado
através do YouTube. Segundo pensa Milanez (2019), esse modo de
focalizar da câmera é uma prática de produção de saber sobre o sujeito
(ou produção de uma verdade sobre este), um modo de objetivá-lo frente
a um outro escopo analítico, tal qual, pensamos, o uso clínico de salas
de observação dos corpos enfermos, dentre outros objetos cuja utilidade
se dá na produção de narrativas sobre o sujeito, a produção de verdades.
Nessa ótica, Vigarello (2005) discute a hierarquia das partes do corpo:
a constituição da beleza em nossa sociedade passou, especialmente
durantes as monarquias do Século XVI ao XVIII, pela seleção das partes
do corpo dignas e indignas de serem vistas. A exposição das imperfeições
físicas por parte do sujeito do vídeo constitui uma prática de resistência
à normatização estética e hierárquica do corpo3, sendo ele mesmo
tornado um campo de valorações, onde partes podem e outras, não. As
visibilidades que o YouTube produz, nesse caso, fazem-nos aludir ao que
Foucault (2003) descreve sobre o interesse acerca do infame, do ínfimo,
surgido em nossa sociedade a partir da construção de uma massa literária
sobre o cotidiano. O sujeito do vídeo, então, ao encenar alegria e saltos
que demonstram suas anormalidades, põe em éxtimo suas infamidades
que merecem ser visualizadas.
A partir daí, é interessante perceber o modo como o sujeito
enuncia a partir de uma vontade de orientar seu público através de
dizeres otimistas. Sugerimos pensar que, em vias de hipervizibilizar seus
traços físicos que destoam da norma padrão, a posição fala a partir de
um discurso pedagógico que foca em direcionar as emoções de quem
é espectador desse espetáculo de si (SIBILIA, 2008). O sujeito narra,
em detalhes, a experiência traumática de ter que esconder-se nas mais
diversas formas, independentemente de estação do ano, em roupas
3 Em Agosto de 2019, a cantora Anitta utilizou sua rede social Instagram para mostrar aos fãs uma nova descoberta
sobre si: uma estria. Esse fato se associa ao que argumentamos no sentido de que a cantora Anitta angaria a si uma
incontestável visibilidade na mídia e o fato de esta ter dado a ver-se como “gente como a gente” (palavras do site
http://www.virgula.com.br/famosos/anitta-posta-foto-de-novas-estrias-que-a-chocaram-e-brinca/) faz-nos pensar
como uma prática de resistência à normatização estética sobre o corpo feminino.
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para evitar que flacidez e estrias fossem vistas. Como resultado disso, a
posição apresenta-se como exemplo a ser seguido: ela orienta os demais
sujeitos que estão sob as mesmas pressões para que eles superem o
estigma que recai sobre a flacidez e as estrias e permitam-se ser vistos,
mesmo com essas imperfeições.
O sujeito trabalha sobre si a partir de modos de subjetivação.
Um dos focos desse processo é uma necessidade de governar a si para
governar a outrem. No período que compreende o apogeu helênico e
do império romano, uma das questões filosóficas debatidas, e presente
na ética exposta por Foucault (2015b; 2015c), é o imperativo de exercer
sobre si mesmo um copioso domínio (dos impulsos sexuais, a partir dos
quais se desenvolveu uma erótica; dos impulsos por comida e bebida,
dos quais surge a dietética; e dos âmbitos domésticos e matrimoniais, de
onde surge a econômica) para poder aperfeiçoar ou formar o poder que
se tinha sobre os outros.
Uma das mais faces dessas relações de poder advindas desse
imperativo é a de administrar, de modo pedagógico, a índole dos outros
através de motivações, de incentivos e de táticas cuja eficácia está na
perpétua ascese, ou, na incansável prática de avaliar-se, punir-se e
orientar-se para melhor avaliar, punir e orientar o outro. A posição que
enuncia em SE7 assume essa orientação pedagógica tanto como forma
de demonstrar o labor com quem tem formado a si mesma, mas também
como forma de viabilizar pequenos domínios sobre quem a assiste no
YouTube.
CONSIDERAÇÕES FINAIS

Assim, o sujeito do vídeo analisado problematiza as noções
generificadas do corpo e os aspectos estéticos visuais como pertencentes
a expressões de gênero. As relações de memória e expectativa estética de
gênero são, em determinados pontos, os lugares táticos de ironização,
locais estes que constituem os alicerces da heroificação de si e de seu
cotidiano por parte do sujeito analisado.
Pudemos perceber que as feições, os comportamentos, os saberes
e o discurso heroificante e pedagógico sobre o cotidiano trans são
reverberados por meio das práticas de si videografadas pela youtuber. Ao
tomar-se como objeto, o sujeito tende a rememorar, biograficamente, sua
vida como um percurso de lutas contra as normas e também de práticas
de normatização estética. O sujeito, cujo discurso analisamos, dá-se a
ver no YouTube como forma de se moldar e se constituir, tendo em vista
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diálogos consigo mesma durante os enunciados que analisamos. Vemos,
assim, um sujeito administrador de si mesmo, tomando-se como foco de
seu próprio governo, produzindo-se frente às câmeras tanto em aliança
com as normas de gênero, quanto relutando em normatizar-se.
Foi perceptível que o sujeito trans analisado tem sua vida alçada à
hipervisibilidade do YouTube através do que entendemos ser regimes de
luz atuais, os quais coloca à baila os sujeitos marginais da sociedade a fim
de interrogá-los e produzir, por meio de uma vontade de verdade do sexo,
a verdade destes. É essa vontade de verdade que promove, especialmente
nas redes sociais, a irrupção de discursos sobre a normatização sexual,
sobre as identidades de gênero e sobre os arquétipos que constituem as
categorias de gênero vigentes. Nesse sentido, as relações de poder-saber
que fazem a mulher trans ser hipervisibilizada na internet baseiam-se no
imperativo de verdade sobre os sujeitos, bem como na massificação da
vontade de verdade sobre o cotidiano, presente nas videografias de si
analisadas.
Para encerrar, utilizamos as palavras autobiográficas produzidas
por Fernanda Farias de Albuquerque (transexual brasileira presa na Itália,
na década de 1990, por prostituição e uso de drogas ilícitas) na cadeia
e publicadas no livro com título A Princesa: “Eu amava um homem –
para eles era um crime, um arrepio de horror. Para mim, uma culpa, o
abandono, dentro de um mundo que não tinha fantasia para me inventar
sem me desprezar”.(ALBUQUERQUE, 1995, p. 55) Essas palavras,
confessionais, ditas e escritas em uma situação de privação de liberdade
servem-se para pensar a condição transexual na nossa sociedade hoje,
em pleno ano de 2020, no Brasil.
Ainda somos o país que mais mata Transexuais e Travestis por pura
transfobia (segundo dados da ANTRA) e corriqueiramente vemos emergir
nas mídias sociais corpos trans mutilados, apedrejados, espancados,
mortos. Os regimes de visibilidade que tanto discutimos nesta pesquisa
por vezes só dão a ver corpos já sem vida, desprezados, inventados
para a abjeção, para o exótico, para o fetiche. Este mundo que, segundo
palavras de Fernanda, inventa os corpos trans a partir do desprezo, da
violência, da intolerância e, em nosso país, da morte, precisa trabalhar
sobre si mesmo, de modo que alcancemos outro lugar, em que
transexuais, travestis e todos os corpos aceitos e discursivizados através
da sigla LGBTQIA+ sejam visíveis em profissões diversas, ocupando
cargos públicos, lugares acadêmicos, políticos e midiáticos, sem serem
reduzidos/as às estatísticas de morte e prostituição.
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RESUMO:

Nesse artigo, partimos de pesquisa etnográfica para descrever as
formas de corporificação presentes em plataformas digitais, em especial
mundos digitais virtuais 3D. Numa crítica as abordagens sobre corpo
na Internet, que pactuam com o dualismo corpo/mente, argumentamos
que o corpo nesse ambiente é melhor compreendido na interface de
elementos textuais, imagético, técnicos e fisiológicos a partir dos quais
ele se estende e multiplica.
Palavras-chave: Corpo, Internet, Tecnologia, Sexualidade
ABSTRACT:

In this article, based in our ethnographic research, we aim to
describe the forms of embodiment present on digital platforms, especially
3D digital virtual worlds. In a critique of the approaches to the body
on the Internet, which seem to agree with the dualism of body / mind,
we argue that the body in this environment is better understood in the
interface of textual, imagery, technical and physiological elements from
which it extends and multiplies.
Keywords: Body, Internet, Technology, Sexuality
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INTRODUÇÃO

Desenvolvida nos Estados Unidos durante a Guerra Fria para
fins militares, a Internet tornou-se tecnologia difundida mundialmente
e passou a fazer parte do cotidiano. Na última década, as redes sem
fio de alta velocidade e o consumo de dispositivos móveis como
notebooks, tablets e smartphones transformam um cotidiano cada vez
mais conectado, reforçam, dessa forma, a necessidade de ampliar as
reflexões teóricas conceituais sobre o significado dessa transformação na
vida política, social, sexual e subjetiva das pessoas.
Nossa era é marcada por interpenetrações e acoplamentos na
conjunção entre o humano e a máquina, que conduzem às confusões
de fronteiras entre tecnologia e sociedade, ciência e política, natureza
e cultura. Os processos de transformação da corporalidade nos fazem
questionar e repensar a subjetividade humana, pois se por um lado as
máquinas se tornam cada vez mais inteligentes, ao simular características
humanas – e, consequentemente, produz-se a subjetivação e humanização
dessa máquina –, por outro lado há a mecanização e aperfeiçoamento
dos seres humanos, que parecem se tornar cada vez mais “artificiais”
com o uso de distintas tecnologias acopladas, incorporadas. Em meio
a expressivas transformações tecnológicas, o fluxo ininterrupto entre
cultura e sujeito altera os fenômenos sociais da sexualidade em uma
velocidade que se torna desafio para a reflexividade humana. A realidade
do ciborgue (HARAWAY, 2016; CLARK, 2003) alerta para a necessidade
de refletir sobre quem somos, como nos relacionamos e de que forma
fazemos pesquisas.
Muito tem sido discutido sobre as possibilidades e impossibilidades
da realização de pesquisas qualitativas, especialmente etnográficas,
no contexto atual de distanciamento social, devido à pandemia de
COVID-19, o Novo Coronavírus. Um dos temores que por vezes surgem
diante da opção pela pesquisa nas mídias digitais é de que, sendo esses
ambientes descorporificados, a etnografia perderia uma dimensão que
lhe é muito cara desde Malinowski (1978), da carne, do sangue e do
espírito nativos.
O que percebemos durante o isolamento social estabelecido a
fim de controlar o contágio do vírus, foi a intensificação de processos
que tem sido mapeados ao longo dos anos e se transformado em
velocidade surpreendente com melhores processadores, placas de vídeo
e memória integrada, uso de dispositivos móveis dotados de câmeras de
alta qualidade, além de acesso à internet por redes móveis e amplo uso
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das redes sociais. Lugares e corpos aceleraram ou entraram em relações
de interface, aquecendo debates sobre borramentos de fronteiras, não
somente em relação a público e privado, corpo e mente, mas também,
natureza e cultura, self e mundo. Assim, partimos nesse artigo da pesquisa
etnográfica que realizamos desde 2010 sobre sexualidades online1, para
argumentar que os ambientes digitais não são descorporificados. Nesse
sentido, procuramos demonstrar como os corpos são construídos e
transformados nas plataformas digitais, um empreendimento ainda mais
evidente ao tratar das interações afetivas e sexuais que têm lugar nesses
ambientes. A possibilidade de corporificar fantasias que dizem respeito
ao íntimo da imaginação humana opera transformações subjetivas e
objetivas do desejo, do prazer e da desenvoltura dos sujeitos por meio
de suas vivências online, dando respaldo à análise do universo online
Second Life como um laboratório (KRISCHKE-LEITÃO & GOMES, 2018)
para pensarmos corporalidade e sexualidade nos diversos ambientes
digitais, bem como em seus deslizamentos entre as esferas online e
offline.
O Second Life, doravante SL, é um Mundo Digital Virtual 3D
criado em 2003 pela empresa norte-americana Linden Lab e que
mantém-se, ainda hoje, em atividade. Dentre as muitas características
desse mundo, sublinhamos, a título de introdução ao entendimento de
nossa problemática, o fato de que se trata de uma plataforma na qual
os residentes2 interagem uns com os outros de modo sincrônico, e sua
presença é corporificada dentro do mundo por meio de avatares. Outra
caraterística que nos parece importante elencar é que todo o conteúdo
produzido, utilizado e comercializado nesse mundo virtual é produzido
por seus residentes, sendo a companhia que o criou apenas responsável
por comercialização de terras e regulação do mundo3.
Por essas suas características e particularidades, o SL possui formas
de corporificação que lhe são específicas. Embora ele não corresponda
tal e qual a outras formas de corporificação presentes noutras plataformas
digitais cuja utilização é mais frequente e cotidiana, como sites de redes
sociais, por exemplo, propomos pensar que, enquanto caso extremo,
ele se apresenta como um laboratório, permitindo transpor algumas
1 A pesquisa sobre sexualidade iniciou-se com o projeto “Processos sociotécnicos propiciadores de imersão
em mundos digitais virtuais tridimensionais”, financiado pelo CNPq. À ela somou-se projeto de pesquisa
sobre sexualidades dissidentes online, em especial BDSM – Bondage, Disciplina, Dominação, Submissão e
Sadomasoquismo – tendo como um dos resultados a dissertação de mestrado de Bohrer dos Santos (2016).
2 Optamos por não adotar o termo “usuários” ou “jogadores”, respeitando a categoria êmica “residente” utilizada
por aqueles que frequentam o Second Life.
3 Para uma discussão mais aprofundada sobre a produção de conteúdo no SL, c.f. Krischke-Leitão (2012).
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das reflexões que tecemos sobre ele para a análise de outras práticas e
interações que tem lugar na Internet. Afinal, um mundo virtual
(...) não implica desrealização, pois muitos dos atos
produzidos pelos mecanismos de virtualização são fatos
sociais concretos, já que produzem efeitos na realidade
e, assim, não pertencem ao reino do imaginário,
não desaparecem do universo das ações sociais tão
logo sejam desligados os mecanismos tecnológicos que
permitiram sua existência “virtual”. (JUNGBLUT, 2004, p.
102)

Com todos os debates recentes sobre dados massivos, que
colocam por vezes em cheque a própria legitimidade das ciências
humanas no empreendimento de pesquisas online, gostaríamos também
de argumentar com esse artigo que a pesquisa etnográfica permite
acessar compreensões que não seriam facilmente alcançadas de outro
modo. Trata-se de um olhar atento às formas de existência cotidianas
na plataforma sdigitais, comprometido em compreendê-las desde dentro
e em seus próprios termos (BOELLSTORFF, 2012), incorporando a
dimensão da experiência e da intersubjetividade.
Na primeira parte de nosso percurso argumentativo, discutimos as
propostas teóricas e epistemológicas sobre corpo que embasam nosso
olhar, além de descrevermos brevemente as formas mais elementares
de construção sociotécnica do corpo dos avatares no SL. Em seguida,
atentamo-nos a questão da linguagem e da imaginação nas interações
escritas que fazem parte da construção do corpo e da sexualidade
online. Outras linguagens, compostas pelos elementos imagéticos e
técnico-fármaco-materiais, igualmente importantes em nosso campo de
pesquisa, são exploradas na terceira parte do artigo. Assim, procuramos
refletir sobre esses corpos carnais-digitais que são experienciados online,
pensando-os como construções polifônicas produzidas e transformadas
nas trocas entre os sujeitos e o ambiente que habitam nas plataformas
digitais.
O QUE PODE UM CORPO?

O culto racional à mente parece ser uma das preocupações de Le
Breton (1999), que recorre a contextos históricos para demonstrar que tais
valores da modernidade, marcada pela separação cartesiana de corpo e
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mente, podem se mostrar semelhantes ao período medieval, em que o
cristianismo e seus ascetas imprimem a separação de corpo e do espírito
no imaginário comum, ao afirmar os prazeres da carne como pecado.
Esse movimento fez da carne intocável e revela desprezo ao corpo,
centrado principalmente na indignidade da mulher. Esse corpo-carne
medieval carregava a sujeira como prova de seu abandono em busca da
pureza do espírito. O autor busca também referências na antiguidade, de
elevação das mulheres como posses, imóveis, submissas. Uma mulher
sem carne, objeto de contemplação, valor retomado no Renascentismo,
que manteria resquícios na contemporaneidade ocidental.
Em “Adeus ao Corpo” (1999), Le Breton desenvolve o argumento
de que o chat e os mundos virtuais possibilitam o contato provisório
com indivíduos afastados no tempo e no espaço, em sua concepção o
corpo se apagaria nessa mistura de fronteiras. O outro existe, mas sem
corpo, sem rosto, sem outro toque além do toque do teclado, seria o
espaço de celebração do espírito, onde o peso histórico do pecado da
carne seria eliminado em um mundo sem corpo, que colocaria a carne
entre parênteses. Le Breton ainda argumenta que nesses ambientes
online o sensorial é infinitamente simplificado e possibilita também o
fim das coerções de identidade. No final do livro, após o capítulo “o
fim do corpo”, Le Breton faz uma defesa do corpo carne, ao afirmar que
a carne ainda existirá, pois o homem só existe por formas corporais e
que qualquer modificação de sua forma provoca outra definição de sua
humanidade. Lembra, também, que esse discurso de fim do corpo é uma
ficção que diz respeito à condição depreciada do corpo contemporâneo,
do ódio ao corpo.
É preciso lembrar que Le Breton escreve antes da virada do
milênio, um momento em que a interface computacional é baseada
quase puramente em texto e o anonimato é prerrogativa. Nesse período,
a compreensão da internet está numa fase de ou exaltação de suas
potencialidades, ainda um tanto ficcionalizadas, como na teoria de Levy
(1999), ou então banhada dos pessimismos da racionalidade moderna
como a possibilidade do fim das cidades, fim do mundo e, claro,
do fim do corpo que em frente a uma tela-máquina seria substituído
por texto, tendências na modernidade. Na ficção científica, cria-se
mundos utópicos e distópicos em que é possível habitar outros espaços,
separando-se do corpo carne, elementos que reforçam uma narrativa
moderna de domínio da natureza pela cultura, pelo homem, em busca
da manutenção da vida.
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Tim Berners Lee (2007), cientista de computação que criou a
linguagem HTML e considerado por muitos como inventor da World
Wide Web, propõe que pensemos três fases históricas para compreender
a Internet (BOULLIER, 2013). A primeira, chamada por ele de III
(International Information Infrastructure), corresponderia ao momento
inicial da rede, anterior a década de noventa. Nesse momento, a rede
ligava computadores, sobretudo aqueles de universidades e órgãos
governamentais, mesmo que já tivesse seu aspecto internacional. O
momento seguinte corresponde ao que chamamos de WWW (World
Wide Web) e se caracterizaria pela troca de informações em escala mais
ampla, por meio de uma conexão entre documentos através de hiperlinks.
Nesse período, a concepção da Internet como uma grande biblioteca de
documentos escritos é forte, a própria estrutura dos motores de busca
da época corresponde a essa lógica: catálogos de sites, ordenados por
assunto. No terceiro momento, chamado por Berners-Lee de GGG (Giant
Global Graph), os metadados que descrevem as informações se tornam
bastante relevantes, configurando aquilo que chamamos por vezes de
“web semântica”. Nos buscadores a lógica fundante passa a ser a dos
metadados: hashtags, etiquetas, classificações múltiplas muitas vezes
alimentadas pelos próprios usuários. Surge um outro tipo de interface
humano-máquina e dessa vez a rede conecta não apenas máquinas e
documentos, como nos momentos anteriores, mas os usuários. As redes
sociais são o exemplo mais conhecido desse tipo de conexão, passando
a ser os links entre os usuários tão ou mais importantes do que a conexão
de informações através de documentos, pois ultrapassam os limites de
aplicações ou sites individuais.
A concepção de web 2.0, cultura da convergência (JENKINS,
2006), plataformização da sociedade (VAN DIJCK, 2016) e produção
de conteúdo por não especialistas/profissionais acompanha esse
desdobramento histórico e tecnológico da Internet, correspondendo
ao momento identificado por Berners Lee como Giant Global Graph.
Outras características que podemos elencar são a primazia da imagem
em detrimento do texto (BELELI, 2915; MANOVICH, 2011), algo que
não estava presente na internet dos anos 90 por limitações técnicas
mas também socioculturais. Graças ao incremento da velocidade e da
estabilidade da conexão, alcançadas com a conexão à cabo de fibra ótica
em meados dos 2000, assim como ao desenvolvimento de interfaces
de vídeo independentes de alta capacidade, a importância da imagem
fotográfica e videográfica foi impulsionada.
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A passagem da III para a WWW correspondeu a chamada
revolução do computador pessoal (PC), quando grandes máquinas (de
corporações, órgãos governamentais, instituições de ensino e ciência)
passaram a coexistir com os computadores domésticos, e muitas
vezes mesmo ser substituídos por estes. A passagem da WWW para a
GGG, por sua vez, pode ser vista como acompanhada pela passagem
do computador pessoal ao telefone inteligente. Conexão por dados
móveis, miniaturização, dispositivos providos de tenologia touch,
nos fazem pensar numa passagem do computador pessoal, entendido
como individual e doméstico, ao que poderia ser visto quase como
um computador corporal: tão pequenos, amigáveis, mais baratos, que
tornam-se quase extensões do corpo. Mesmo que o SL não seja uma
plataforma acessível via tecnologia móvel, ele é sem dúvidas fruto dessas
transformações tecnológicas e reflexo dessas mudanças socio culturais e
históricas. A passagem dos gráficos 2D para 3D renderizados em tempo
real, graças as placas de vídeo e a qualidade da conexão, é condição
de sua existência. E a incorporação de telefones inteligentes dotados de
câmeras digitais é o que permitirá, como discutiremos mais adiante, a
produção e troca de imagens íntimas de si, que permeia a construção
dos corpos nesse ambiente digital.
A existência de um residente no SL depende, em primeiro lugar,
de sua personificação sob forma de um avatar tridimensional, cuja
produção é um processo contínuo e trabalhoso, que envolve dispêndio
de tempo, paciência, em muitos casos dinheiro, além de aprendizados
técnicos. O primeiro passo para a criação do avatar é a escolha de um
pré-definido no site, onde há opções limitadas. Mas logo abaixo dos
avatares-padrão, uma mensagem esclarece que a aparência poderá ser
personalizada ao entrar no mundo. Além da possibilidade de edição do
corpo (shape) com ferramentas que alteram altura, largura, comprimento
de braços e pernas, tamanho de quadril, coxa, seios, gordura corporal,
formato da cabeça, olhos, boca, nariz, queixo, entre outros, há também
a possibilidade de adquirir shapes prontos, criados e comercializados
por outros residentes, assim como a pele (skin), cabelos, roupas, sapatos,
entre outros itens que possibilitam a personalização e singularização do
avatar. Além desses elementos imagéticos, animações e movimentos dão
vida para a performance do avatar através de um AO (animation override),
ferramenta que encobre os movimentos padronizados do avatar inicial
com animações customizadas, escolhidas a partir das preferências do
residente e funcionando quase como uma hexis corporal que permite
performar a existência corporal dos sujeitos no SL.

175

Diálogos Pertinentes – Revista Científica de Letras

Indo além da imagem do avatar, Gomes (2015) define o modo
de existência no SL centralizado no avatar, que é composto pela tríade
imagem 3D, inventário e perfil. Essa corporificação do avatar acontece,
então, por três partes, a saber:
1) a criatura em 3D que o usuário terá a frente de sua tela,
na forma que desejar; 2) um banco de dados que constitui
o inventário do seu avatar incluindo todo o acervo de
objetos e conteúdos que o usuário-avatar criou, comprou,
ganhou, recebeu, etc. e 3) o perfil, a partir do qual ele se
apresentará ao mundo, criará narrativas sobre si naquele
mundo, deixará recados, anúncios e outras informações
que considerar relevantes ou desejar compartilhar naquele
mundo, inclusive sobre sua vida RL.” (GOMES, 2015, p.
105)

Como a aparência do avatar é um agregado de diferentes elementos
digitais heterogêneos, o resultado desse processo de construção é uma
criatura quase única, singularizada. O avatar é mais do que um mediador
ou do que mera representação de seu criador, sendo resultado de um
processo de contínuos deslocamentos e agenciamentos mútuos entre o
corpo físico e o corpo digital. Esse corpo que não está apenas no lugar
de, mas é acrescido ao corpo biológico/analógico (KRISCHKE LEITAO &
GOMES, 2011) que está como sugere Santaella (2003) divido em duas
mídias ou, quem sabe, multiplicado em duas mídias, se apresenta como
um paradoxo para a concepção racionalista de sujeito, que tem como
constitutiva a separação entre corpo e mente, corpo e psiquismo ou
corpo e espírito, dependendo da versão desse dualismo adotada.
Se no medievo se constituiu a dualidade corpo e espírito como valor
intransponível do cristianismo, do séc XVII em diante surge a idade da
razão, que funda novos valores, transformações políticas e sociais, além
de denuncia aos dogmas e superstições pertinentes às práticas religiosas,
originando uma nova era, em que prazer e paixão se tornam temas de
reflexão e análise positiva, distinguindo-se dos séculos anteriores. Ao fim
do século XVIII, já não prevalecem os discursos religiosos sobre o corpo,
por conta das revoluções políticas, sociais e cientificas e da medicina.
René Descartes, filósofo francês, reconhecido como fundador da filosofia
moderna e uma das primeiras vozes ecoantes do racionalismo, amparado
no ceticismo, dividia a realidade em consciência e matéria. Em sua busca
pela essência etérea e eterna da vida, promoveu uma ruptura metafisica
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entre a consciência e o corpo orgânico, e, consequentemente, imprimiu
no pensamento ocidental o dualismo que separa corpo e mente, além de
ocasionar imenso debate entre teóricos de diversas áreas.
Em contraposição ao dualismo cartesiano, autores pós-dualistas
compreendem que a consciência pura é tão carente de vida como a
matéria pura. Em abordagem fenomenológica, como ciência descritiva
dos princípios existenciais, Merleau-Ponty (2004) leva o corpo para dentro
da filosofia posicionando a experiência no ponto de partida, já que, em
sua concepção, não há objetos anteriores à percepção e enfatiza que
a fim de “compreender estas transubstanciações, é preciso reencontrar
o corpo operante e atual, aquele que não é uma porção do espaço,
um feixe de funções, que é um trançado de visão e de movimento”
(MERLEAU-PONTY, 2004, p. 16). Ao argumentar um corpo, ao mesmo
tempo vidente e visível, “imerso no visível por seu corpo, ele próprio
visível, o vidente não se apropria do que vê; apenas se aproxima dele pelo
olhar, se abre ao mundo” (ibidem, p. 16), compreende que a percepção
começa no corpo e se conclui nos objetos, constitui e é constituída pela
cultura, enquanto contexto em relação ao mundo. Assim, na contextura
do mundo, as coisas permanecem em volta do corpo, como um anexo,
prolongamento dele, incrustadas na carne “fazem parte de sua definição
plena, e o mundo é feito do estofo mesmo do corpo” (ibidem, p. 17).
Dessa forma, o filósofo argumenta por um princípio através do corpo no
mundo, recuando do mundo objetivo elabora o conceito do pré-objetivo.
Nesse sentido, Thomas Csordas (2008) propõe o paradigma da
corporeidade, por meio de releitura e novas questões para a pesquisa
empírica e se encaminha para uma abordagem fenomenológica ao abordar
o corpo como ponto de partida para analisar cultura e sujeito e elaborar
crítica da cultura como texto, a qual legitimaria a divisão cartesiana
corpo/mente. Dessa forma, Csordas propõe pensar a “corporeidade
como parte da premissa metodológica de que o corpo não é um objeto
a ser estudado em relação à cultura, mas é o sujeito da cultura […], a
base existencial da cultura” (CSORDAS, 2008, p. 102). Ao refletir sobre
estudos que inauguram a concepção do self culturalmente construído e
com consciência de si, produto de uma mentalidade reflexiva, o autor
completa que a abordagem fenomenológica deve reconhecer a ideia
de que “apesar de sermos capazes de nos constituir em objetos para
nós mesmos, isso raramente acontece na vida cotidiana” (ibidem, p.
103), pois além de o sujeito ser constituído no processo ontogenético de
socialização, ocorre constante reconstituição do self.
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Em sua interpretação de imagético multissensório como processo
cultural corporificado e o exame da prática da glossolalia como
experiência corporificada, o autor opera uma abordagem da percepção
e da prática. Percepção, enquanto pré-objetivo - conceito emprestado de
Merleau-Ponty, não como um pré-cultural, mas pré-abstrato -; e prática,
enquanto habitus - conceito emprestado de Bourdieu, em que se colapsa
as dualidades corpo-mente e signo-significação -, fundada no corpo, que
ocasiona um colapso na distinção convencional entre sujeito e objeto.
Esse colapso das dualidades na corporeidade exige uma compreensão
metodológica em que o corpo seja, ele mesmo, não-dualista.
Para o autor, é exatamente esse colapso que possibilita “investigar
como os objetos culturais (incluindo sujeitos) são construídos ou
objetificados [...] no fluxo e na indeterminação em curso da vida cultural
adulta” (ibidem, p. 146). Essa corporeidade, trabalhada pelo autor do
ponto de vista da pesquisa empírica com práticas e rituais religiosos,
coloca questões sobre experiência e percepção que geram colapsos, para
além de sujeito/objeto, nas dualidades mente/corpo, eu/outro, cognição/
emoção, subjetividade/objetividade.
Podemos concluir, portanto, que o conhecimento do mundo só
pode acontecer por meio da percepção. Nesse sentido, Ingold (2000)
acrescenta a escuta à experiência sensorial, além da visão já elaborada
por Merleau-Ponty, por compreender que as sensações recebidas entre
esses sentidos são distintas, ainda que emaranhadas. A problematização
do antropólogo é semelhante a do filósofo, tendo em vista que a
compreensão ocidental e moderna do sujeito o separa do mundo e impõe
na pele seu limite. Somos então levados a questionar sobre a percepção,
de como algo pode ser traduzido de fora para dentro, do mundo para a
mente, “como algo pode ser traduzido, ou “atravessar” de fora pra dentro,
do macrocosmo do mundo para o microcosmo da mente” (INGOLD,
2000, p. 1). Ingold revisita clássicos da física, filosofia, linguagem e da
antropologia para elaborar reflexões sobre os sentidos, especialmente
visão e audição, traçando uma abordagem que se distingue de Csordas
ao considerar “que o corpo, com seus vários sentidos, abrange o terreno
cognitivo da cultura em vez do existencial” (ibidem, p. 43).
De acordo com o antropólogo, a percepção não é uma operação
“dentro-da-cabeça”, executada sobre o material bruto das sensações,
mas ocorre em circuitos que perpassam cérebro, corpo e mundo.
Ingold oferece, por meio de um ensaio que pretende colaborar para
a antropologia dos sentidos, importante reflexão sobre a contínua
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invenção e reinvenção das convenções verbais por meio dos esforços
das pessoas para fazer sentido umas às outras. Sugere que através da
narrativa se torna possível compartilhar uma experiência sensorial por
meio de metáforas, que podem ser apreendidas por outra pessoa que
tenha diferentes experiências e práticas sensoriais. Essas metáforas seriam
feitas a partir de experiências sensoriais em comum e fariam referência
a algo que foi vivenciado apenas por aquele que está narrando. Dessa
forma, a experiência sensorial pode ser traduzida por aquele que escuta
ou lê, o que afetaria sua percepção. Ingold acredita que é preciso manter
o foco no “entrelace criativo de experiência no discurso e às maneiras
como as construções discursivas resultantes, por sua vez, afetam as
percepções das pessoas do mundo que as cerca” (ibidem, p. 39), não
se trata de sujeição da natureza humana às condições sociais, mas no
envolvimento dos sujeitos entre si e com o seu ambiente, nesse processo
contínuo da vida social.
A LINGUAGEM É UMA PELE

No mundo virtual por nós pesquisado, as interações sexuais entre
avatares podem acontecer tanto de modo visual quanto textual,
o mais frequente é que ambas as formas sejam utilizadas. Quando
mencionamos um modo “visual” estamos nos referindo a interações que
acontecem envolvendo os avatares situados no mundo tridimensional.
Nesse caso, o sexo acontece quando dois ou mais avatares executam
animações sincronizadas. Já o aspecto textual das interações diz respeito
ao roleplaying propriamente dito e envolve descrições dos atos que
estão sendo executados pelos avatares, mas principalmente descrições
detalhadas das sensações de cada um dos parceiros.
Existem níveis muito diferentes de imersão nessas descrições
textuais, razão pela qual alguns residentes explicitam em seus perfis
públicos o quão rígidos são no que concerne a atuação escrita. A
habilidade com a escrita é um ponto forte na definição de um bom
parceiro sexual nessa plataforma online. Ouvimos de muitos residentes
que não basta que o parceiro tenha um avatar bem construído ou que
os objetos e animações sejam bons, também é fundamental que saiba
escrever bem, seduzir através da escrita, usar a imaginação e estimular
a imaginação do outro para manter o interesse ao longo da interação.
Um de nossos locais de pesquisa no que concerne as práticas
sexuais e afetivas é a The Chamber Society, localizada na ilha Floris. O
estabelecimento existe há cerca de 3 anos e é fechado a membros de
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um grupo pago. Em julho de 2020 o grupo, cuja inscrição custa cerca
de 3 dólares americanos, tinha mais de 35 mil membros. Em todas as
nossas visitas a ilha sempre esteve cheia, com mais de 50 residentes
frequentando ao mesmo tempo. Segundo seu fundador e alguns
frequentadores mais antigos a proposta do local é inspirada no filme
Eyes Wide Shut (De Olhos Bem Fechados, no Brasil), dirigido por Stanley
Kubrick. No ambiente da Chamber, além de observar interações – sexuais
ou não – entre os avatares, pudemos estabelecer contato com grande
número de residentes que usam o SL para fins de encontros sexuais com
frequência e construir uma rede de interlocutores de pesquisa com os
quais conversamos em outros locais públicos, em suas casas no SL, em
nossa sede de pesquisa etc.
Quanto ao BDSM, realizamos pesquisa em diversas ilhas, entre
elas a Dominion Femdom se mostrou mais do que um local para a
prática de dominação feminina, promovendo eventos como leilões
de escravos, festas e humilhações públicas, além de encontros e
reuniões entre dominadoras para conversar e debater sobre o estilo de
vida, suas possibilidades, regras, boa conduta entre os participantes,
responsabilidades. Como fica explícito nas normas de “boas-vindas”
entregues a todos os visitantes do local, existem regras de convivência
que são elaboras e reelaboradas por seus membros e participantes
assíduos.
Existem ambientes que reúnem a prática do BDSM e a venda de
acessórios para as cenas, em que todo conteúdo disponibilizado para
consumo pode ser experimentado ali mesmo. Como na Sweet Domination
Palace, ambiente que proporciona local de encontro e diversão para os
praticantes de BDSM e também comércio, engendrando um mercado
erótico, “envolve produção, consumo, lazer e prática, resultando em
scripts sexuais específicos” (BOHRER DOS SANTOS , 2019, p. 153).
O “desejo em vivenciar todas as possibilidades que o SL oferece
enquanto relações sexuais e amorosas, assim como práticas e técnicas
sexuais, abrindo espaço para expressões do imaginário erótico” (ibiden,
p. 153) pode ser percebido na sociabilidade de Puerto Esclava, local que
comporta sexualidades à margem, ainda que o respeito e consensualidade
sejam as regras centrais. Contratos e regras não parecem essenciais,
como se pode notar nas práticas de humilhação pública em que outros
residentes intervém sem necessária negociação prévia. Frequentadora
desse local, a interlocutora Miss Bela relata explorar no SL “as piores
formas de BDSM, coisas que jamais faria na rl” a fim de experimentar e
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conhecer a mente das pessoas, para descobrir até onde podem ir em sua
submissão.
Outro local no qual realizamos observações sistemáticas é a ilha
Street Whores, construído e mantido por uma residente que é profissional
do sexo no SL desde 2005. Essa ilha reproduz as ruelas de um ambiente
urbano, becos repletos de edifícios de 2 pisos, todos iguais, cada um
deles alugado para uma prostituta. A proprietária diz ter se inspirado em
Amsterdã e ter sido pioneira no SL a construir tal tipo de ilha. Embora
haja diversos clubes de garotas de programa, realmente Street Whores
foi o único no qual nos deparamos com um ambiente urbano que
emulava um espaço público, a rua. Estabelecemos maior interação com
3 avatares femininas que ali trabalham, duas britânicas (34 e 38 anos) e
uma alemã (46 anos). As três interlocutoras contam atender mais de um
cliente por dia e que a média de tempo de cada sessão é de cerca de 2h.
No entanto, não estão online diariamente, e o SL é um hobby para elas,
não uma fonte de renda, e todo o dinheiro obtido em suas atividades
de profissionais do sexo no mundo virtual é gasto dentro do mundo
melhorando seus próprios avatares. Conversando sobre suas atividades
na ilha chegamos a conclusão de que o que fazem é para elas bastante
semelhante ao que acontece nas ilhas de jogos, um roleplaying, uma
interpretação de papéis, com fim lúdicos.
Vivian, uma dessas avatares, nem sempre realiza seus serviços em
sua casa em Street Whores. E é especializada em recriar cenas com seus
clientes, razão pela qual solicita com antecedência que eles lhe enviem
uma anotação com suas preferências quanto ao ambiente e aos papéis.
Segundo ela isso lhe fornece material para criar. Embora tenha residência
alugada na ilha, procura locais adequados a cena solicitada ou constrói
um local adequado. Ela diz ter a sensação de estar escrevendo um conto
erótico em três dimensões quando planeja e monta as cenas, assim como
sua aparência, para atender os clientes. Além da cena e da aparência,
a habilidade com a escrita é um ponto forte na definição de um bom
parceiro sexual no SL, seja ele um parceiro profissional, como no caso
de Vivian, ou não.
Acho que a mente é um brinquedo muito melhor do que
qualquer animação. A sagacidade de uma língua afiada é o
que te leva muito mais longe. Uma das minhas perversões
é imaginar e viver aqui situações muito intensas, com as
palavras certas vem a corrente certa de endorfina e tudo vai
bem. (Lizzy, americana, 26 anos, 2 anos no SL)

181

Diálogos Pertinentes – Revista Científica de Letras

Tomaz Tadeu (2014) articula os conceitos de performatividade de
J.A. Austin e Judith Butler para refletir sobre proposições que “fazem
coisas”, que realizam, enquanto proposições performativas. É a partir
desse sentido ampliado que Butler (2016) analisa o gênero como
performativo, cuja eficácia produtiva depende da possibilidade de
repetição, configurando um ato linguístico. Nesse sentido, a repetibilidade
das palavras e signos, a partir da compreensão derridadiana, torna
as mensagens escritas reconhecíveis e legíveis, independente da
ausência de quem escreveu e do destinatário, essa citacionalidade
serve para a compreensão da escrita e para a linguagem em geral,
assim o que “distingue a linguagem (como uma extensão da escrita) é
sua citacionalidade: ela pode ser sempre retirada de um determinado
contexto e inserida em um contexto diferente” (TADEU, 2014, p. 94).
É portanto a citacionalidade e a performatividade da linguagem que
elaboram processos de produção de identidades e diferenças, produção
de si e do outro, por meio das interações. Citações colocam em ação
enunciados performativos que produzem. Assim como na compreensão
butleriana a possibilidade de interromper esses processos pode produzir
algo novo. O processo de produção é e se dá em relação, por meio de
atos performativos. Portanto, as relações e produção de subjetividades
estão ligadas às estruturas narrativas.
Em Fragmentos de um Discurso Amoroso, Roland Barthes nos
diz que “a linguagem é uma pele: esfrego minha linguagem no outro. É
como se eu tivesse ao invés de dedos, ou dedos na ponta das palavras.
Minha linguagem treme de desejo” (BARTHES, 2003, p. 64). Do mesmo
modo, nas interações sexuais que tem lugar no SL, a linguagem é uma
pele, tanto uma pele que habitamos, produtora de um corpo e de um
sujeito, quanto o meio de tocar o outro, ponto de contato entre dois
corpos e dois sujeitos. Andréa, uma das poucas interlocutoras brasileiras
que tivemos pesquisando sexualidade no SL, vem se relacionando com
o mesmo amante virtual há muitos anos, e faz uma bela analogia entre
o conhecimento do corpo do outro com o conhecimento da linguagem
do outro:
Eu em geral sinto vergonha, um pouco de vergonha do meu
inglês. Com a mesma pessoa há tanto tempo, fazendo sexo
aqui todos os dias, isso vai sumindo. Você se acostuma
com os erros, já reconhece os ritmos de resposta, sabe as
palavras que causam excitação ou mais do que isso vocês
inventaram juntos essas palavras e o que elas acionam
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em vocês. A gente tem as nossas, claro, que não vão ter
esse efeito quando e se eu estiver transando com outro.
Tem a ver com intimidade, com conhecer o outro, com a
excitação que a gente criou e que retoma todos os dias,
como se repetisse ou não acabasse. Quando você tem
um novo amante, você sente vergonha de mostrar o seu
texto, a sua putaria que você escreve. Na RL é o mesmo, na
primeira vez há a excitação da descoberta mas também há
uma certa vergonha de mostrar seu corpo... isso da primeira
nudez, estar nu diante de um desconhecido. Aqui quando
você transa pela primeira vez é assim também. Uma tensão
que se dissipa quando você está há muito tempo com
alguém, fica a vontade para mostrar a sua nudez ou as suas
palavras pra ele. (Andrea, há 6 anos no SL)

Nessa sexualidade que se concretiza nos mundos digitais há um
paralelo entre a intimidade da linguagem e a intimidade do corpo,
porque o corpo, tanto lá quanto aqui, é também linguagem. De acordo
com Adriana Guzmán (1999), o corpo poderia ser pensado em três
dimensões. A primeira seria a do corpo vivido, o que não é explicável, a
vivência interior. A segunda dimensão diria respeito ao corpo percebido,
como se percebe o próprio corpo, em correspondência com o outro, a
percepção que está vinculada com a forma como o outro me percebe,
ou seja, o imaginário, o universo da percepção que pode estar ligado
a objetividade ou permanecer nas imagens virtuais ou imaginárias. Por
último, a dimensão do corpo interpretado, implica a significação do
corpo, a interpretação que o outro faz do meu corpo, que por vezes
condiciona minha própria interpretação, tanto de mim como do corpo do
outro, ou seja, o simbólico, do corpo como domínio, da normatividade,
auto-reconhecimento, o sujeito existe na medida em que existe para os
demais. A forma como o corpo vive, como percebe o esquema e imagem
corporal é resultado da influência permanente da construção do corpo:
“percepção interna, percepção, percepção externa, emoções, sensações,
sentimentos, pensamentos” (GUZMÁN, 1999, p. 24), constituem a
experiência do corpo.
No contexto das salas de chat do final dos anos 1990 e início dos
2000, o encontro de corpos se dava principalmente através do texto, da
dimensão erótica e imaginativa da palavra. O trabalho de Sherry Turkle
(1997) sobre os MUDs (multi-user dungeons), demonstra como nesses
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ambientes online o corpo e o self eram construídos a partir da escrita
e de seus artifícios. Para Mayans e Planells (2002) a narrativa textual
das salas de chat permite reflexão e planejamento, ou seja, maior nível
de abstração do que aquele da palavra falada, mesmo que a conversa
teclada se dê em tempo real. Haveria desvantagens em relação ao uso de
voz, como falta de componentes gestuais, entonações, cadencia, volume,
mas estas seriam diminuídas ao passo que os usuários criam, a partir das
ferramentas disponíveis, novas formas de expressarem-se. Os autores,
ao pesquisar o IRC (Internet relay chat) descrevem transformações dos
códigos do teclado em expressões, sejam através do uso de caixa alta
ou baixa, combinações entre letras e números, uso de itálico, ou ainda
uso repetido de letras. A linguagem disponível pelo uso dos códigos do
teclado é transformada por seus usuários, que ressimbolizam e repassam
o aprendizado através de usos alternativos de tais códigos. Este gênero
textual que vem sendo criado e transformado ao longo do tempo e dos
usos em conversações de banda estreita gerou uma linguagem textual
que necessita aprendizagem daqueles que estão iniciando contato com
essas tecnologias.
Em se tratando do SL, além desses elementos textuais
ressignificados para encorpar a linguagem escrita, um recurso muito
frequente nas interações de caráter sexual, diz respeito ao uso da TPN,
terceira pessoa narrativa, como recurso de cenarização escrita, na qual
aquele que escreve refere-se a si - ou seu avatar - como um outro que
executa ações. Essa estratégia textual é aprendida a partir da interação
com outros residentes no mundo. Quando Austin (2018) conceitua o
enunciado performativo explícito, indica que este costuma se apresentar
na primeira pessoa do singular, e o verbo no presente do indicativo.
Ainda que na terceira pessoa, a escrita no SL é performativa e não
descritiva, pois ela constrói a realidade, não descreve o que está sendo
feito, mas faz fazer. O uso da terceira pessoa é geralmente acompanhado
do comando “/me”, inserido antes desses atos de fala. Tal comando tem
o poder de transformar as palavras em ato, pois quando usado os dois
pontos entre o nome do avatar que disse e o que foi dito desaparece.
Em vez de “Fulano: executa uma ação” o que vemos “Fulano executa
uma ação”, o texto aparece na janela de chat em itálico. O itálico e a
ausência dos dois pontos, marcam a diferença qualitativa entre coisas
ditas e coisas feitas. E são as coisas que se faz, principalmente, que tem
o poder de afetar a realidade, produzir sensações, estimular retroações.
Como indica Tambiah (1968), tratando do papel das ações verbais em
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ritos e rituais, a conexão entre linguagem e magia é forte e as palavras
são vistas como capazes de afetar aquele que fala, aquele que ouve – ou
lê e o universo.
Uma característica das interações sexuais que acontecem no SL é
a grande riqueza de detalhes tanto no texto produzido entre os amantes
quanto nos elementos imagéticos utilizados. Nas cenas eróticas que
observamos em locais públicos, chamou-nos a atenção a centralidade
dos fluídos corporais, fosse na sua descrição no chat, fosse através das
texturas hiperbólicas adicionadas ao corpo do avatar no momento
apropriado, saliva, sêmen, urina, suor, lágrimas, e algumas vezes sangue,
são narrados com minúcia. Parece-nos que o recurso de exacerbar
os sentidos disponíveis serve a recompor os outros, que precisam ser
imaginados, como gostos e cheiros. No caso do BDSM, a experiência
da dor também se dá principalmente no âmbito narrativo, e contribuem
à sua corporificação de texturas de arranhões, mordidas, cicatrizes,
sangue, queimaduras.
Em outra pesquisa que desenvolvemos sobre práticas sexuais
fetichistas e BDSM no contexto brasileiro entre ambientes online e offline,
observamos o engajamento nas interações por meio da evocação de
corpos constituídos de distintos acoplamentos, narrados e performados
a depender das plataformas utilizadas, do entendimento sobre BDSM e
das relações com os outros sujeitos envolvidos.
As narrativas são tanto textuais quanto imagéticas e, no caso
de cenas descritas nas redes sociais fetichistas e grupos de Whatsapp,
mostram-se ricas em detalhes sobre os instrumentos utilizados nos jogos
de impacto, como detalhes sobre o material do objeto, formato e técnicas
de uso –, além das intensidades de impacto que produzem marcas
específicas; descrições sobre as condições da pele, posturas, posições
e condições de recepção dos submissos e submissas; descrições sobre
os fluidos, desde sua densidade, volume, bem como de que forma são
ocasionados, como e por onde escorrem, além do desenho que faz na
carne, no chão, parede, lençol, tornando-se a abundância um registro
bastante valorizado.
Textos e imagens são, portanto, formas de registro dos fluidos e
das marcas como resultado de diferentes práticas e utensílios – objetos
esses que comumente acompanham a composição da imagem, sejam
dildos, plugs, bolas tailandesas, Magic Wands, grampos, agulhas,
chibatas, palmatórias, chicotes entre outros objetos de de estimulação e
açoite –, mas também são partes constituintes do erotismo dos próprios
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praticantes, não apenas por rememorar uma cena, mas por fazer parte
dela.
Nas cenas de BDSM online, sejam nas redes sociais e grupos de
mensageiros, sejam no SL, a afecção produzida naqueles que participam
é vivida enquanto real e mesmo carnal, ao ponto de levar-se bastante
a sério o uso de safewords4. Nós mesmas vivemos uma situação no SL
que nos possibilitou experimentar a imersão e a produção de sensações.
Visitando um ambiente criado por estudantes no SL, que tinha como
objetivo representar em 3D uma obra literária que abordava os horrores
do holocausto, entramos em um sala escura e úmida. A solidão e
o desamparo do lugar eram marcadas pela amplitude do aposento,
no qual se via apenas as paredes manchadas e dezenas de pares de
sapatos abandonados. A textura das paredes reproduzia com perfeição
a aparência de pedra úmida, e o som constante era o de água pingando,
gotejando, e muito ao longe o eco mesmo desse gotejar. Mesmo que
do outro lado da tela, no mundo físico, estivéssemos naquele momento
em uma cidade em que a temperatura ultrapassava os quarenta graus,
sentimos, por um momento, frio, cercadas por aquelas paredes úmidas.
OUTRAS INTERFACES

O erotismo é busca por satisfação do campo da imaginação, da
fantasia, âmbitos que podem ser vivenciados em práticas fetichistas,
no cinema, na literatura, e, claro, em ambientes online, como formas
de satisfação por meio de cenas narradas e performadas dos desejos
sexuais. Plataformas online e principalmente o SL, como um caso
extremo, podem e devem ser pensados como ambientes que possibilitam
vivenciar imaginários, desejos e práticas fantasiadas.
Embora a importância do texto seja frisada o tempo todo por
nossos interlocutores eles também acreditam que as habilidades textuais
por si só não bastam: estando-se em um mundo virtual tridimensional,
deve-se explorar as potencialidades desse mundo, e essas são visuais.
Para engajar-se numa interação sexual apenas textual bastaria ingressar
numa sala de chat, sem a necessidade de frequentar um mundo virtual.
Por isso o envolvimento na cena, no SL, é um compósito de múltiplos
elementos como: a descrição escrita de ações e sensações dos avatares,
a aparência dos avatares, a descrição escrita do que se está fazendo com
seu corpo real diante da tela, a aparência desse corpo ou de parte dele
4 Safeword é explicada pelos praticantes de BDSM como uma palavra de segurança, que deve ser proferida
em caso de o/a submisso/a chegar ao limite e/ou precisar parar a cena. Ao ser proferida, a cena é interrompida
no mesmo instante.
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através de imagens ao vivo tiradas para o amante e enviadas, em alguns
casos sons de respiração e gemidos através do uso de ferramenta de voz
(mas nunca abrindo mão do texto) e por fim o compartilhamento de
imagens pornográficas “favoritas” ou que contribuam na composição da
cena encontradas online (geralmente fotos estáticas ou GIFs).
As outras plataformas estudadas fizeram parte do ambiente de
pesquisa por seus conteúdos e pela presença de usuários engajados
na prática de BDSM, vivência e divulgação dela. Isto é, ao seguir
caminhos linkados entre plataformas, inicialmente o SL e, por meio de
deslizamentos desse universo, a rede social fetichista FetLife, chegamos
em grupos organizados no aplicativo mensageiro Whatsapp, além de
acompanhar hashtags fetichistas em redes sociais, possibilitando observar
a constituição de comunidades organizadas, como as referentes ao
Whatsapp, e espontâneas, como a que se formou no Instagram, além é
claro daquelas que se engendram nas redes sociais fetichistas, como a já
citada FetLife e também a brasileira Senhor Verdugo. Fez-se necessário,
assim, traçar e percorrer um circuito que engloba trajetos e ambientes de
sociabilidade online de práticas fetichistas.
Não caberá aqui definir como se organizam as diferentes
manifestações dos grupos em cada plataforma, mas é possível enfatizar
as constituições corporais que se assemelham entre elas. A produção de
si perpassa construções de perfis com biografias bastante elaboradas,
informação sobre interesses em práticas específicas, posição/papel no
meio, formas de relação, além de uma série de outros itens como Nome,
Nickname, Idade, Posição hierárquica, Práticas, Limites, Tempo no
meio, Relacionamento (namorando, casado/a, solteiro/a), Relação D/s
(dominação e submissão), agregando informações sobre a vida BDSM
e a baunilha, aquela que acontece fora do domínio fetichista. Para
compor esses perfis nas diferentes plataformas, utilizam fotografias de
suas personas, sejam elas convergentes ou divergentes de sua identidade
civil, ou ainda um meio termo, como fotografias que mostram apenas
partes do corpo.
Nas redes sociais, acompanham nickname e biografia, postagens
com imagens de cenas BDSM junto de longas legendas e hashtags
linkadas ao mundo fetichista, elementos marcados principalmente pelos
aspectos pedagógicos e de sedução, além de publicização de cenas em
que se engajam, seja na lógica da humilhação inerente ao jogo e/ou de
contemplação do exibicionismo de seus submissos/as, seja na forma de
compor coletivamente a comunidade BDSM. São aspectos que fazem
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parte de uma construção de si e do ambiente, por meio da constituição
de: 1) um corpo que narra e informa saberes, desejos, práticas e
interesses; 2) jogos eróticos e relações D/s, que perpassam hierarquias,
domínio, disciplina, obediência, confiança, roleplaying, exibicionismo,
voyeurismo, humilhação, castigo, entre outros; 3) da comunidade
BDSMer na elaboração coletiva de repertórios sobre práticas, utensílios,
ritos, trocas de poder, bases de segurança; e 4) do ambiente em seu
entorno.
As interações sexuais costumam acontecer nos chats dessas
plataformas, deslizando principalmente para aquelas que para além de
texto e emojis, dão suporte para trocas de fotografias, stickers - figuras
que circulam nos mensageiros, podem ser criadas pelos usuários a partir
de qualquer imagem -, GIFs, áudios e vídeos, além da possibilidade de
chamadas de áudio e vídeo, como Whatsapp, Instagram e Skype. Nesses
espaços, a relação sexual acontece com a mescla de elementos, como
por exemplo, uma fotografia ou vídeo pessoal, em geral bastante curtos,
que pode ter sido gravado naquele momento ou em momento anterior
(ou mescla dos dois), acompanhado de outras narrativas que misturam
textos, áudios, além da inserção de GIFs e stickers, além de compor com
dildos, plugs, grampos, utensílios de spanking, vestimentas fetichistas,
que encenam práticas, objetos, expressões e cenários e elaboram novas
expressões desses corpos na prática sexual e fetichista.
Em algumas interações, a videochamada acompanha a cena
completa, ainda que na maioria dos casos o áudio e as chamadas
são recursos utilizados como complemento, na execução de alguma
tarefa dentro do jogo fetichista ou na hora do orgasmo. As imagens são
importantes como forma de registro de marcas e fluidos, principalmente.
Percebe-se, nesses casos, que a videochamada não basta em si mesma,
compondo a cena junto da mescla de recursos disponíveis para a
construção do corpo e da interação sexual fetichista, por meio de
inúmeros acoplamentos.
Esses acoplamentos são fragmentos reunidos na encarnação do
corpo digital virtual na busca por relações amorosas e sexuais através
da construção de corporalidades não orgânicas que ampliam o corpo
orgânico, seja através de texto, imagem, vídeos, e também na construção
e transformação de um avatar. A sexualidade online exige uma construção
explícita e narrada muito detalhadamente de uma fantasia que funcione
para os envolvidos, a fim de produzir um encaixe bom o suficiente para
manter o interesse dos parceiros, já que a possibilidade de desconectar é
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tão presente. Diálogos e narrativas para a produção de um bom encaixe
são muito mais cruciais para o sucesso desse sexo do que para o sexo
offline.
Nossa experiência de pesquisa no SL mostra corpos que não
ficam entre parênteses enquanto celebra-se o espírito. Avatares e
seus criadores vivem afecções virtualmente e organicamente, narram
experiências da carne e da mente em complemento um ao outro, em
cibersexualidades cujos cruzamentos com a tecnologia vão além da
plataforma 3D, incluindo uma série de brinquedos e acessórios eróticos,
vibradores, aparelhos remotamente controlados pelo parceiro, ou ainda
medicamentos como viagra. Os acoplamentos podem mesmo incluir
uma série de brinquedos e acessórios eróticos, vibradores, aparelhos
remotamente controlados pelo parceiro, ou ainda medicamentos como
viagra que são utilizados por alguns interlocutores, e que agem sobre
seus corpos físicos durante e para o ato sexual online, que algumas vezes
dura 5 ou 6 horas.
Trocamos com Pedro, residente que está no SL há 10 anos,
uma série de e-mails sobre suas experiências sexuais no SL, além
das conversas informais dentro do mundo virtual. Em sua RL, esse
interlocutor de pesquisa trabalha diretamente com desenvolvimento de
tecnologias para comunicação remota, razão pela qual sempre mostrouse muito interessado em partilhar suas experiências e ler mais sobre
a pesquisa. Assim Pedro relata sua primeira experiência com o que
chama de “teledildonics”: “Uma mulher no SL uma vez me apresentou
para o WeVibe, eu nunca tinha ouvido falar disso antes. Uma noite ela
simplesmente me disse ‘você está com o seu smartphone por perto? faça
download disso’ e aí ela me fez baixar o app do WeVibe. Era bastante
primitivo, do meu lado era um app pelo qual eu podia controlar uma
vibração do lado dela, com dois controles, velocidade e intensidade. A
conexão também era cortada uma vez ou outra, claro, já que dependida
da internet na minha ponta e na dela, além de bluetooth do computador
ao aparelhinho vibrador, do lado dela. MAS foi incrível, e eu tive a
chance de usar de novo desde então com mais uma pessoa no SL que o
tinha. A simples ideia de ser capaz de controlar algo que toca o corpo
dela, do outro lado do mundo, e fazer ela gozar, me excitou demais.
Ela também disse que esses tinham sido os mais bem empregados cem
dólares da vida dela, ela comprou porque estava namorando com alguém
que morava em outro país, mas depois que terminou com ele continuou
usando. Isso faz alguns anos, hoje as coisas estão bem mais evoluídas.”
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Em muitos ambientes públicos voltados para encontros sexuais
encontramos anúncios publicitários de objetos desse tipo, dildos
vibradores, anéis penianos, plugs anais, todos com a possibilidade de
telecomando através de aplicativos ou através de sincronização com
alguns objetos digitais comercializados no SL. Analisando o modo
como as coisas foram compreendidas na teoria antropológica ao longo
da história, Krischke-Leitão e Pinheiro-Machado (2010) propõem a
categoria de “objeto construtor” como ponto de encontro de diferentes
abordagens contemporâneas que quebram a dicotomia entre humanos
e não humanos, sujeitos e objetos, incluindo nela autores como Miller
(2013), Gell (1998), Latour (2007), entre outros. Para tais abordagens
os objetos seriam mais do que testemunhas ou signos e representações
- da cultura, da sociedade, de uma época, de um grupo étnico, de
relações de gênero, etc – para ocupar o papel ativo de, associados
aos sujeitos, produtores. Se, como sugere Miller (2013, pg. 200), “as
coisas fazem as pessoas tanto quanto as pessoas fazem as coisas”, nos
ambientes online esses “troços trecos e coisas” eróticos são produtivos,
complementam e produzem, através de sua materialidade e agentividade,
a corporalidade. Nossos corpos modificam e são modificados por esses
artefatos materiais e digitais através de afetividades e sensorialidades,
materialidades corpóreas e imaginação, implicando em novos processos
de corporificações. O que nos faz questionar os limites entre corpos e
objetos, na linha proposta por Csordas (2008), Ingold (2000) e Clark
(2003), e essa possível hibridização que transborda da relação corpotecnologia.
Vinícius Andrade Pereira (2006), ao analisar as práticas
contemporâneas de comunicação mediada, introduz um debate sobre
corporificação, afetividade e sensorialidades que requisita o corpo como
primeira mídia, associado à dinâmicas de acoplamentos e extensões que
irá apresentar em suas relações com as tecnologias. O corpo transforma
e é transformado por tais tecnologias e nos cabe pensar como a internet
influencia no corpo através de suas linguagens, símbolos, padrões
estéticos, práticas eróticas, sensorialidades, afinal “todo conjunto de
materialidades é afetado e transformado diretamente pelas culturas
onde os corpos estejam inscritos” (ANDRADE PEREIRA, 2006, p. 97).
A sensorialidade daria conta de perceber e processar o conjunto de
elementos que tocam o corpo a todo instante, sons, imagens, textos,
“conquistando através do aprendizado, um repertório de significações,
ações, emoções” (ibidem, p. 98) que orientam o sujeito frente à experiência
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em questão. A afetividade seria visceral, a “força que impulsiona o
corpo na transformação de suas sensorialidades e materialidades, para
melhor atuar diante de imagens, estímulos, contextos” (ibidem, p.
99). A afetividade pode ser pensada, portanto, como uma intensidade
processada por imaginários anteriores e sensorialidades do corpo.
Dispositivos como o teclado, a tela do computador, a máquina
fotográfica do celular, o mouse, também fazem parte desses
acoplamentos flexíveis que permitem a produção de corporalidades
no SL. O uso do mouse 3D, que possibilita que a câmera se desloque
nos três eixos dimensionais, confere aqueles que o utilizam e aos
seus corpos potencialidades singulares. Com ele, a câmera pode ser
aproximada, girada e navegar no espaço tridimensional livremente,
focando e desfocando detalhes do ambiente e dos avatares. Embora não
seja um dispositivo utilizado por todos os residentes, o é por um número
significativo deles e ouvimos reiteradas vezes daqueles que tem o hábito
de utilizá-los que, sem ele, sentem sua visão limitada, constrangida, pois
essa forma de ver propiciada pelo aparelho já faz parte de sua percepção
estendida à plataforma.
Se o mouse 3D é a extensão dos olhos, incorporado pelos residentes
como parte de seu sentido da visão, outros elementos imagéticos
tornam-se extensões e desdobramentos de seus corpos. Referimo-nos
aqui as fotografias íntimas compartilhadas, fotografias de corpos que
muitas vezes não correspondem em aparência aquele do avatar, mas
que o completam e complexificam. Essas fotografias são produzidas a
partir de webcams ou das câmeras de seus telefones celulares e, após
upload em sites de armazenamento temporário de imagens (Gyazo,
ShareX, Lightshot, CloudApp, etc), o link do local no qual se encontram
na web é compartilhado com aquela ou aquele cujo olhar deseja-se
conduzir até a parte do corpo compartilhada. Um desses sites de
armazenamento temporário de imagens, o Unseen, é especialmente
popular quando se trata de imagens íntimas, sobretudo aquelas que
articulam nudez a imagem do rosto. Nele tem-se a possibilidade de
predeterminar antes mesmo de fazer o upload quado a imagem será
excluída automaticamente: logo após ter sido acessada pela primeira
vez, ou após 10 minutos, 30 minutos, uma hora, ou um dia. Além disso,
a plataforma imprime como marca d’água na imagem o endereço de IP
daquele que a está vendo, de modo que se ela for salva e posteriormente
compartilhada com outras pessoas não autorizadas, todos saberão quem
foi responsável por divulgá-la sem autorização. Essa extensão do olhar,
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longe de corresponder a uma espetacularização da intimidade, promove
a experiência de olhar de perto, quase em segredo. A câmera do celular,
por sua vez, é erotizada nessas experiências. Ela possibilita que a
performance íntima seja transmitida com o/a parceiro/a, mas igualmente
de forma pessoal e exclusiva, de onde reside para esses sujeitos sua
capacidade erótica. Uma de nossas interlocutoras associa a proximidade
física da câmera de seu telefone de seu corpo a sensações de ter seu
corpo percorrido pelos olhos do amante, dizendo que é como se ele
estivesse lá com ela, fisicamente, olhando-a de muito, muito perto.
Mas os acoplamentos que descrevemos nem sempre correspondem
necessariamente a objetos e tecnologias de ponta. Em algumas situações
a produção dessa corporalidade é feita de bricolagens circunstanciais,
como o deslocamento de uma lâmpada de um cômodo da casa a outro
para que o corpo se torne mais visível e próximo, quando estendido
através da webcam, ou o uso de coisas cotidianas durante o ato sexual.
O corpo e as sensações são construídos a partir de coisas próximas e
coisas distantes, objetos de alta tecnologia e objetos baratos e cotidianos.
Em sua ciborguização low-tech (HESS, 1995), um casal de interlocutoras
de pesquisa, envolvidas na cena BDSM no SL, recorre em suas práticas
online a prendedores de roupas, cordas de varal, espátulas plásticas de
cozinha, batons, pirulitos, objetos simples que podem ser comprados
em qualquer supermercado mas que amplificam as sensações corporais,
mesmo quando o encontro erótico se dá à distância, e articulado a
webcams, mouses 3D e corpos de avatares.
Ao refletirmos sobre essa realidade vivida por meio de corporalidades
construídas para as sexualidades online, esses corpos habitados por
diferentes saberes e culturas, entre organismos e máquinas, tornamse centrais na compreensão da sexualidade e, portanto, do corpo, na
contemporaneidade. Nesse sentido, recorremos a “imagem condensada
tanto da imaginação quanto da realidade material” (HARAWAY, 2016,
p. 37) do híbrido que Donna Haraway (2016) nomeia ironicamente
de ciborgue. São essas duas esferas conjugadas, isto é, imaginação e
realidade material, que estruturam possibilidades de transformações
históricas. Para a autora o que está em jogo nessas fronteiras são os
“territórios da produção, da reprodução e da imaginação” (HARAWAY,
2016, p. 37), reclamando necessária a reflexão e argumentação em
favor de uma confusão de fronteiras, bem como a possibilidade de um
organismo pós-gênero, um mundo sem gênero.
No sentido de pensar acoplamentos existentes e outros promissores,
Haraway argumentou em favor desse “ciborgue como uma ficção que
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mapeia nossa realidade social e corporal e também como um recurso
imaginativo” (HARAWAY, 2016, p. 37), evidenciando o lugar do prazer
da conexão entre humano e outras criaturas em diversas correntes
feministas. É na transgressão dessas fronteiras artificiais entre natureza
e cultura, que a imagem do ciborgue emerge como mito político, a fim
de dar conta de uma realidade que é sempre interna e externamente
produzida, em constante processo de experiências no mundo, guiadas
pelo desejo.
Em acordo com Haraway, Preciado (2014) defende que a natureza
humana é “efeito da negociação permanente das fronteiras entre
humano e animal, corpo e máquina (...) mas também, entre órgão e
plástico” (PRECIADO, 2014, pg. 23). Tanto Preciado quanto Haraway
enxergam esse ciborgue surgir muito antes da difusão da internet,
enquanto o computador era apenas uma máquina de guerra. Preciado
vê na figura da butch o resultado de uma cultura plástica pós-guerra
nos Estados Unidos dos anos 40, em que a indústria bélica transforma os
restos materiais em objetos, produzindo uma plasticidade de objetos e
corpos ao longo de todo país. A butch surge nas fábricas, incorporando
instrumentos de trabalho, acoplando-se a máquina, ela está “mais
próxima da objetivação das máquinas do que da suposta subjetividade
dos seres humanos” (ibidem, p. 205).
Além de suas incorporações na fábrica, outros aparelhos são
acoplados a ela, a motocicleta, a máquina de escrever, câmera,
computador e, finalmente, o dildo e os hormônios, modificando a
própria carne. O dildo é uma prótese, a butch reconhece sua condição
prostética. É por meio dessa máquina manual que poderia compensar
uma “falta” que a butch produz corpos. Alternando a reprodução da
ordem heterossexual, introduzindo um corte na cadeia da imitação da
natureza, a butch é extraída das leis da evolução. Trata-se de uma mutação
política que acontece nas células, nos órgãos. (ibidem, p. 209-210).Esse
momento não foi revolucionário, afirma Preciado. Tanto o ciborgue de
Donna Haraway e quanto a butch de Paul Beatriz Preciado foram tidos
apenas como ficções e aberrações, até que as interações online tornaram
necessário retomar a noção de ciborgue, esse ser hibrido de carne e
tecnologia. Um híbrido que não é recente como o humano-máquinatexto-imagem que navega na internet, mas que, ao contrário, já existe
há décadas, talvez milênios, na incorporação da tecnologia ao corpo
carne: “A fronteira entre ferramenta e mito, instrumento e conceito,
sistemas históricos de relações sociais e anatomias históricas dos corpos
possíveis (incluindo objetos do conhecimento) é permeável. Na verdade,
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o mito e a ferramenta são mutuamente constituídos” (HARAWAY, 2016,
p. 64). Preciado (2018) reverbera a concepção de um corpo como “uma
entidade tecnoviva multiconectada que incorpora tecnologia. Nem
organismo, nem máquina, mas sistema fluido, desperto, rede tecnoorgânica-textual-mítica” (PRECIADO, 2018, pg. 46).
Ao longo do próprio processo de hominização, como explica
Warnier (2005), os agenciamentos múltiplos entre corpo e coisa, humano
e objeto, já se fazia presente. A partir da elaboração e manipulação
de ferramentas, não só o desenvolvimento da capacidade de prensa
da mão, graças à oposição do polegar aos outros dedos, teria sido
estimulado, mas igualmente a dentição e a mandíbula avantajada teria
podido, gradualmente, transformar-se através da seleção natural, já que
os novos instrumentos serviam para cortar, transportar, rasgar, pinçar,
lutar. A própria conquista do fogo teria contribuído nesse sentido, agindo
em conjunto com o uso das ferramentas no processo de redução da
mandíbula, graças à cocção prévia dos alimentos. Quando Clark (2003)
propõe a noção de mente estendida ao corpo e ao mundo, ele compara os
acoplamentos da tecnologia computacional – hardware e software – aos
processos cognitivos humanos, geradores de uma cognição estendida,
externalizada, ao papel da cocção dos alimentos nos processos digestivos
humanos, gerando uma digestão estendida, externalizada.
Com isso não estamos dizendo que não há nada de novo nessas
corporificações contemporâneas que se dão na interface entre carne,
imaginação e tecnologia. Nosso ponto de vista vai ao encontro daquele
de Miller e Horst (2012) quando estes afirmam que a humanidade não
está necessariamente mais mediada com o uso das mídias digitais, pois
ser humano é sempre ser mediado: pelos objetos, pela cultura, pela
linguagem. Mas, se levarmos a sério a prerrogativa segundo a qual as
coisas tem agências singulares, que são fruto, entre outras coisas, de
suas materialidades articuladas às construções imaginativas que as
acompanham e a seus usos na prática – precisamos admitir que embora
não sejamos hoje mais mediados, somos mediados de um jeito particular.
Miller e Horst (2012) também sugerem que a Antropologia Digital acabou
por colocar em xeque a ilusão de não-mediação da vida pré-digital,
sublinhando o caráter mediado de toda relação. Como afirma Haraway,
“os dualismos foram tecnodigeridos” (2016, p. 63), pois tiveram sua
artificialidade explicitada. Mas eles foram também historicamente e
tecnicamente construídos, através daquilo que Latour (1994) chama de
purificação moderna dos híbridos. Mas abraçar o perigo em detrimento
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da pureza ou, parafraseando Haraway (2016b), ficar com o problema,
abre a possibilidade de pensar outros significados ao olhar de diferentes
perspectivas, seja para a sexualidade, para o prazer, seja para o corpo.
Outras cosmologias, menos restritas à cosmologia naturalista
da ciência moderna, pensam mais correntemente o corpo como não
separado da mente e como profundamente articulado ao não humano,
seja o mundo material ou o ambiente natural. Viveiros de Castro
(1996) discorrendo sobre o perspectivismo ameríndio aponta sobre a
centralidade da construção do corpo no trabalho do Xamã, o que lhe
possibilita transitar entre as coisas deste mundo e do outro, entre os
objetos, os animais, as plantas e os outros seres elementos cosmológicos,
estabelecendo uma comunicação entre eles. O que podemos notar
através das reflexões de nossos interlocutores é um corpo que, assim
como descreve o autor, “não é sinônimo de fisiologia distintiva ou
de morfologia fixa; é um conjunto de afecções ou modos de ser que
constituem um habitus. Entre a subjetividade formal das almas e a
materialidade substancial dos organismos, há um plano intermediário
que é o corpo como feixe de afecções e capacidades, e que é a origem
das perspectivas.” (VIVEIROS DE CASTRO, 1996, pg. 128).
No caso do SL literalmente o corpo é feito de muitos outros. O
próprio corpo do avatar é ele mesmo um compósito de objetos feitos
por muitas outras pessoas, já que cada elemento digital que o compõe é
feito por um criador. Sérgio, interlocutor de pesquisa que está no SL há 5
anos, diz que toda relação sexual no mundo virtual envolve, no mínimo,
quatro pessoas, quatro corpos: dois avatares e seus dois criadores do outro
lado da tela. A excitação de um é direcionada para todos os outros três,
diz ele, inclusive seu próprio avatar. Se, como dissemos, são chamados
à cena também outros durante o cibersexo, com a inserção de imagens
pornográficas que dão enquadramento e direcionam a imaginação,
ainda outros corpos são ali evocados na composição.
Esse corpo como feixe de afecções transita no ambientes através
de uma socialidade que transpassa diferentes esferas do mundo e
não se limita a construções materiais, mas se desenvolve em redes de
afetos, nas quais se identifica a relação entre os corpos estendidos dos
residentes; orgânico, avatar, ambientes e meios de acesso. Esse corpo
compósito e também um corpo prótese, que etimologicamente remete à
adição, ao acréscimo, e não a substituição. Fruto de circunstâncias e em
permanente interação com o ambiente, inclusive o digital, um corpo é a
“composição de sua relação” (DELEUZE, 2017, p. 147). Ingold (2012),
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através de sua teoria da teia da aranha, nos informa que o os fios da
aranha não conectam pontos ou ligam coisas, na verdade os fios que
emergem do corpo da aranha, são extensões do seu próprio corpo, na
medida em que ela vai trilhando o ambiente. O que Ingold tenta nos
explicar é que as linhas ao longo das quais a aranha vive, conduzem sua
percepção e ação no mundo. Essa metáfora para compreender a ação
do sujeito no mundo, nos faz perceber que os corpos estão traçando um
fio entre o corpo orgânico, o computador, as imagens, o texto, o avatar.
CONSIDERAÇÕES FINAIS

Certos aspectos da corporalidade são por vezes compreendidos a
partir de uma lógica moderna de separação do corpo e da mente, tendo
como consequência abordagens que pensam a internet como um local
em que a mente opera, enquanto o corpo permanece entre parênteses.
Tal perspectiva tem espaço não apenas no senso comum, mas também
nos meios de comunicação e mesmo em alguns estudos acadêmicos.
Em um período no qual a opção por pesquisas nas/das mídias digitais
se torna a alternativa mais prudente, a fim de respeitar o distanciamento
físico, é parte da responsabilidade dos estudos em antropologia digital
trazer à tona reflexões metodológicas e epistemológicas que podem
servir como orientação para pesquisas online.

Na última década, nossas pesquisas sobre sexualidades
online em diferentes plataformas digitais, mas sobretudo no mundo
digital virtual 3D Second Life, enquanto caso extremo, deram
respaldo para refletir sobre o lugar do corpo nesses ambientes, bem
como buscar entendimentos sobre quais aspectos são enfatizados
nessas relações. Assim, fomos levadas a desbravar caminhos
entre as antropologias do corpo, dos sentidos, do consumo, da
sexualidade e digital. São essas reflexões, tecidas a partir de nossa
pesquisa empírica e das veredas teóricas que percorremos, que
apresentamos nesse artigo.

Partimos da experiência de pesquisa no mundo digital virtual 3D
Second Life, de onde visualizamos o residente como um corpo feito
de muitos, desde a ideia da construção do avatar a partir de elementos
heterogêneos, tornando-se assim criatura singularizada, até as interações
com objetos técnicos, materiais. Para compreender os contínuos
deslocamentos e agenciamentos entre corpo físico e corpo digital,
desenvolvemos reflexão teórica sobre a compreensão do corpo como
origem da percepção, que opera em circuitos que perpassam cérebro,
corpo e mundo.
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Analisamos igualmente a importância do texto e da narrativa para as
interações sexuais, tanto no SL, quanto em outros ambientes e plataformas
digitais estudados por nós. Argumentamos que existem diferentes níveis
de imersão nas descrições textuais, tornando a habilidade com a escrita
um elemento considerado na escolha de parceiros sexuais, que precisam
saber seduzir e estimular através da narrativa. Dessa forma, a linguagem
se apresenta como uma pele em que se habita, produz corpo e sujeito e
é interface, ponto de contato, entre dois ou mais corpos.
Para dar conta das experiências de corporificação vividas por
nossos interlocutores e interlocutoras, analisamos outras interfaces além
da pele, acoplamentos que nos fazem ciborgues ao compor a carne
com tecnologias e objetos constituindo um corpo. Ao olhar para esse
corpo como primeira mídia, percebemos que, embora não sejamos hoje
mais mediados do que sempre fomos, somos mediados de uma forma
particular com as novas tecnologias. Observamos um corpo múltiplo,
feito de inúmeros encontros e interfaces que o transformam, estendem e
multiplicam, a fim de corporificar a sexualidade online e produzir bons
encaixes. Assim, chegamos a compreensão do corpo como feixe de
afecções e origem das perspectivas.
Nosso principal argumento nesse artigo é de que os corpos não
se esvaziam enquanto o espírito e/ou mente são celebrados nesses
encontros que tem lugar nas plataformas digitais. A mente, afinal, é a
construção fenomenológica do mundo e assim se mostra na experiência
de nossos interlocutores e interlocutoras. Estes e estas vivem as afecções
virtualmente e organicamente, narram experiências da carne e da mente
que se complementam. Como origem da percepção e das perspectivas,
o corpo, composto de múltiplos corpos, permanece modificando e
sendo modificado em relações de interface com o mundo, por meio de
movimentos, acoplamentos, afetividades, sensorialidades, materialidades
e imaginação; sendo construído e reconstruído, estendido, ampliado.
A narrativa e o texto são partes constituintes de um corpo para
cibersexualidades e essas narrativas marcam aspectos do corpo orgânico.
Não só marcam como celebram. Não há indícios de desprezo pelo corpo,
mas sim de total dedicação a ele, ao celebrar suas formas, temperaturas,
fluidos, cheiros, gostos, densidades, marcas, movimentos, prazeres e
potências a partir de textos e de imagens. A partir destes argumentos,
defendemos a necessidade de ampliar a reflexão sobre o corpo frente
às tecnologias de informação, mais precisamente a internet, a partir de
uma perspectiva não dualista. É assim que poderemos compreender as
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afecções que surgem nas/das relações online, com a mídia em si ou
tendo a mídia como meio. Nos cabe pensar como a internet influencia
os corpos com suas linguagens, símbolos, economias, políticas,
identidades, moralidades, estéticas, práticas eróticas, sensorialidades,
posto que subjetividades e materialidades são afetadas e transformadas
pelas culturas em que os corpos estão inscritos.
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RESUMO:

Neste artigo, analisamos a publicação de despedida de um jovem
suicida em suas redes sociais. Ancorados nos preceitos da Análise
de Discurso, particularmente representados pelos nomes de Michel
Pêcheux e Eni Orlandi, abordamos os processos de constituição de
sujeitos e sentidos, tendo em vista a interpelação do indivíduo em sujeito
pela ideologia, no simbólico. Interessa-nos compreender, nos modos
de formulação do suicídio, como o sujeito se constitui ao anunciar sua
morte na rede digital. Perguntamo-nos, deste modo, sobre a constituição
de uma prática contemporânea de morte e luto, em uma sociedade
constituída pelo digital. As análises nos permitem considerar o suicídio
como sintoma de um mal-estar relacionado às relações sociais, ou seja, à
forma como os laços sociais se dão em nossa sociedade, marcados pela
divisão estruturada por relações de poder desiguais, o que nos mostra
que, no dizer sobre o suicídio habita o político.
Palavras-chave: Morte. Luto. Constituição do sujeito. Redes sociais digitais.
ABSTRACT:

In this article, we analyzed the farewell publication of a suicidal
young man on their social networks. Anchored in the precepts of the
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Discourse Analysis, particularly represented by the names of Michel
Pêcheux and Eni Orlandi, we will address the processes of constitution of
subjects and senses, in view of the interpellation of the individual in subject
by the ideology, in the symbolic. We are interested in understanding,
in the ways of formulating suicide, how the subject constitutes himself
when announcing his death in the digital network. In this way, we ask
ourselves about the constitution of a contemporary practice of death and
mourning, in a society constituted by digital. We consider, therefore,
suicide as a symptom of a malaise related to social relations, that is, the
way in which social ties occur in our society, marked by the division
structured by unequal power relations, which shows us that, in the saying
about suicide inhabits the politician.
Keywords: Death. Mourning. Constitution of the subject. Digital social networks.
INTRODUÇÃO

“Hoje meu nome vai ecoar por toda a cidade”. Essa foi a frase
com a qual Leonardo Vinicius1 anunciou, em seu perfil na rede social
Facebook, que cometeria suicídio. O jovem se jogou do quinto andar
do Shopping Santa Úrsula, em Ribeirão Preto, em março de 20202.
Potencializado pelos processos de conectividade e mobilidade, seu
nome repercutiu em todo o interior do estado de São Paulo, exatamente
como pretendia o rapaz, que não estava mais entre os vivos para gozar
da fama que a morte lhe trouxera. O episódio do suicídio anunciado
nos permite ir além da interrogação sobre os modos com que práticas
e vivências mediadas pela tecnologia constituem sentidos e sujeitos nas
atuais condições de existência. Ele nos possibilita refletir sobre como o
digital inaugura um campo inexplorado em que novos rituais de morte se
delineiam, pela via do exame de um enunciado que se apresenta como
enigma e como ato.
O suicídio é uma prática sócio-histórica que acompanha a
humanidade desde seus primórdios. Segundo dados da Organização
Mundial da Saúde (OMS), nos últimos anos essa prática tem aumentado
entre adolescentes e jovens adultos. O ato, que antes era enunciado por
meio de cartas de despedida endereçadas a parentes e amigos próximos,
1 Embora o perfil de Leonardo Vinicius continue ativo e funcionando sob a designação “Em memória de...”, a
postagem referente ao suicídio foi retirada pelo Facebook. Entre as publicações do rapaz, encontramos os dizeres
“Muitos vivem para deixar bens, mas eu vivo para deixar saudades” em um status publicado em 20 de janeiro de
2020, poucos meses antes do suicídio.
2 Sobre o ocorrido, consultar : https://noticiasguariba.com.br/blog/conteudo-geral/noticias-da-regiao/jovemmorre-apos-se-jogar-do-quinto-andar-do-shopping-shopping-santa-ursula-em-ribeirao-preto
.
Acesso
em
01/07/2020.
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com o desenvolvimento das tecnologias digitais passou a ser anunciado
em postagens nas redes sociais, em especial no Facebook. Passa-se, deste
modo, de uma escrita que em grande parte procurava explicar e justificar
à formulações que publicizam o ato suicida, como observado no recente
episódio que marcou a cidade de Ribeirão Preto, no qual vislumbramos
os dizeres: “Hj meu nome vai ecoar por toda cidade”. Partindo deste
enunciado e situando-o em suas condições históricas de produção,
questionamos: O que essa mudança no endereçamento de dizeres
suicidas indicia sobre as formas de viver e morrer em nossa sociedade?
Como esse dizer, em sua materialidade, se significa no digital?
Este artigo se ocupa, então, de uma reflexão sobre a morte e o
suicídio articulados aos modos de funcionamento das subjetividades no
digital. Consideramos que, na prevalência dos dispositivos tecnológicos,
os corpos passam a se significar, também, a partir de uma modalidade
de gozo escópico que diz do olhar como objeto a (LACAN, 2005) e do
investimento dos sujeitos nas tecnologias de sociabilidade; convocados
pela dinâmica que opera entre “ver” e “ser visto”, os sujeitos se constituem
por meio de processos identificatórios especulares em que a existência
é significada a partir do reconhecimento da imagem do eu pelo outro,
através de funcionamentos digitais específicos materializados nos gestos
de “curtir”, “compartilhar”, “comentar”, “seguir” etc., o que diz das
formas com que se tecem os laços sociais.
Consideramos que tais processos identificatórios têm natureza
ideológica e se dão pela inscrição do indivíduo na língua afetada pela
história; são processos de “identificação imaginária” (PÊCHEUX, 2009)
posto que funcionam a partir da ilusão subjetiva do ego uno, estável e
auto evidente, ou seja, são funcionamentos em que há uma tentativa
de apagamento das contradições e da necessária incompletude que
atravessam as subjetividades. Como bem apontou Pêcheux (2002), o
sujeito pragmático necessita de um mundo semanticamente normal,
especialmente no que tange às evidências elementares da realidade dos
sentidos e da identidade dos sujeitos. Entretanto, para que esses efeitos
possam ser produzidos como imagens homogeneizadas e estabilizadas
semanticamente, segundo Zoppi-Fontana (2003, p. 263), “é necessário
um trabalho histórico e simbólico de obturação imaginária das rachaduras
abertas no campo da representação do sujeito pela contradição constitutiva
dos processos discursivos”.
Este trabalho de obturação, de sutura da falta (AZEVEDO, 2015),
deriva da necessidade do ego de se fixar em pontos de ancoragem

203

Diálogos Pertinentes – Revista Científica de Letras

enunciativa, conforme Zoppi-Fontana, “para que a ilusão de unidade”
possa ser produzida como ilusão subjetiva. Essa necessidade vital e
linguageira do sujeito de encontrar pontos de estabilidade e normalização
dos sentidos o ajuda a construir uma ilusão mínima de identidade para
si e para seu próprio corpo. Trata-se, assim, de um modo de o sujeito
administrar sua relação com a incompletude, conforme Orlandi (2001,
p. 104): “quanto mais centrado o sujeito, mais cegamente ele está preso
a sua ilusão de autonomia ideologicamente constituída. Quanto mais
certeza, menos possibilidade de falhas.”
Nessa conjuntura, examinamos a postagem do jovem suicida acima
referida, a partir de uma perspectiva que considera o funcionamento
discursivo do post como um lugar em que os sujeitos se posicionam
politicamente ao dizerem de si (BOCCHI, 2017), em um dispositivo
enunciativo centrado na imagem (especialmente na imagem do corpo)
e no eu, constitutivos da evidência do “tudo dizer” e da radicalidade de
um efeito de liberdade em dispor de seu próprio corpo. Interpelados,
os sujeitos respondem aos significantes advindos do Outro com seu
próprio corpo, situando-o na cadeia significante de sua história,
discursivizando-o na tentativa de superar as contradições, suturar a
ferida narcísica (AZEVEDO, 2015). Nessa direção, consideramos que o
anúncio do suicídio poderia ser compreendido como uma maneira de
provar que, na morte, haveria uma existência que não seria corroída pela
falha da divisão subjetiva.
O aporte teórico para as análises consiste nos pressupostos
da Análise de Discurso, cujo marco epistemológico reconhece
na Linguística, na Psicanálise e no Materialismo Histórico seus
fundamentos teóricos. Compreende-se por Análise de Discurso a teoria
que encontra seus fundamentos nas elaborações conceituais de Michel
Pêcheux e seu grupo na França no final dos anos 60, cujas premissas
tem se desenvolvido no Brasil com intensa originalidade e vitalidade,
em virtude de sua “pertinência e potência para a análise da relação da
linguagem com os processos históricos de constituição do sentido e do
sujeito” (BALDINI & ZOPPI-FONTANA, 2014, p. 5). No Brasil, há uma
relação de “consistência histórica” relacionada à Análise de Discurso e
sua institucionalização com especificidades e efeitos dentro e fora desse
país.
Segundo Baldini (2014), uma teoria da subjetividade de natureza
psicanalítica atravessa e articula os campos acima descritos, considerados
constitutivos da Análise de Discurso; ela fornece elementos essenciais
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para a reflexão sobre o conceito de sujeito e de subjetividade. Segundo
Orlandi (2012), a Análise de Discurso admite uma compreensão da
subjetividade como aquilo que se estrutura no acontecimento do discurso.
De acordo com essa autora, o discurso, enquanto acontecimento,
permite o deslocamento da noção de homem para a de sujeito; ele
compreende um lugar fundamental de produção de subjetividades, as
quais são estabelecidas no jogo entre posições-sujeito, compreendidas
como projeções materiais (e que funcionam, portanto, pela contradição)
de lugares sociais, atravessadas por relações imaginárias, o que implica
admitir que as posições-sujeito não são meros reflexos desses lugares.
Para a Análise de Discurso, o discurso materializa a ideologia,
instância que interpela o indivíduo em sujeito, consoante a tese
althusseriana3, submetendo-o à língua e significando-o pelo simbólico
na história (PÊCHEUX, 2009). O assujeitamento à língua na história diz
respeito, portanto, à natureza da subjetividade4, e desse processo decorre
um “efeito ideológico elementar” que coloca o sujeito imaginariamente
como origem de si e de seus dizeres. O anúncio do jovem suicida em
suas redes sociais, compreendido a partir da tese do assujeitamento à
língua, permite perguntar sobre um sujeito que se constitui ao anunciar
sua própria morte, no gesto mesmo de dizê-la; a morte facultaria ao
sujeito - desesperado por deixar sua marca no mundo - uma forma de
estar na cidade, um modo de existência social.
Assim, delineamos para este artigo a arriscada tarefa de investigar
a produção de formas históricas de subjetivação em dizeres acerca
da morte e do luto nas redes de sociabilidade digitais. Sem cair em
argumentos simplificadores sustentados no elogio do humanismo das
máquinas que constantemente significa a tecnologia como superação
das impossibilidades humanas e das fragilidades da vida, investigamos
os rituais de morte e luto que se formulam e circulam nessas redes, os
modos de funcionamento da memória e dos esquecimentos que eles
impõem e suas consequências para a constituição de subjetividades na
sociedade atual.

3 Uma compreensão detalhada dos principais conceitos desenvolvido por Louis Althusser, ver: GILLOT, Pascale.
Althusser e a psicanálise. São Paulo: Editora Ideias & Letras, 2018.
4 Ao abordar a questão da subjetividade discursivamente, Orlandi (2001, p. 100) insiste em dizer que a
subjetivação é uma questão de qualidade, natureza, e portanto não pode ser quantificada: “... quando se afirma
que o sujeito é assujeitado, não se está dizendo totalmente, parcialmente, muito, pouco ou mais ou menos. O
assujeitamento não é quantificável. Ele diz respeito à natureza da subjetividade, à qualificação do sujeito pela sua
relação constitutiva com o simbólico: se é sujeito pelo assujeitamento à língua na história”.
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DISPOSITIVOS TECNOLÓGICOS E LAÇO SOCIAL: A ONIPOTÊNCIA DA
IMAGEM E A PRODUÇÃO DA MORTE-FETICHE
A produção não produz apenas a mercadoria, mas também
a forma de seu consumo, isto é, a subjetividade que deve
consumi-la.
(Karl Marx)

Segundo Jameson (1991), estamos atualmente diante de um “desgaste
da historicidade”, efeito de um capitalismo tardio caracterizado pela
proeminência da imagem situada em uma estética da fragmentação, da
multiplicidade, da interatividade. Nessa configuração das relações sociais,
há uma espécie de “onipotência da tela e das mais variadas formas de
conexão” que, segundo Règine Robin (2016), exige o fluxo contínuo, o
imediatismo e a instantaneidade absolutos. Parafraseando-a, procuramos
pensar em uma onipotência da imagem como efeito do funcionamento
dos dispositivos tecnológicos, que colocam em cena corpos cujas imagens
refletidas dão a ver um imaginário supervalorizado.
Na sociedade em rede, os modos de exercício do poder tem
relação com as condições de visibilidade do sujeito; eles fabricam um
saber sobre o corpo a partir de um excesso de produção de imagens que
circulam em aplicativos e dispositivos como o Instagram e o Facebook.
“Tudo é visível e esse exagero beira a esquizofrenia”, afirma Dias (2012,
p. 86). Azevedo (2013) articula essa injunção à visibilidade total com
uma compulsão generalizada por ser percebido. Na contemporaneidade
tecnológica, a invisibilidade está relacionada à insignificância e à
inexistência; a compulsão por comunicar, por permanecer visível nas
redes digitais reflete o modo como o sujeito é individuado pelo discurso
das tecnologias. “Pego na ilusão de controle do tempo, o sujeito nega
sua fragilidade e a finitude de sua carne: denegação do esquecimento,
da história e da morte” (AZEVEDO, 2013, p. 52).
Nesta direção, os dispositivos tecnológicos funcionam não apenas
pela instrumentalização da técnica decorrente de uma “imperiosa
necessidade de homogeneidade lógica” (PÊCHEUX, 2002, p. 33-34) dos
sujeitos, criados para aplacar uma necessidade subjetiva de “espaços
estabilizados”, segundo teoriza Dias (2018), mas também como
“máquinas-de-saber contra ameaças de toda espécie”, as quais sustêm
o imaginário da tecnologia e trabalham através da falsa aparência de
assegurar aos sujeitos o controle de suas vidas e de suas mortes. Eles
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também integram, como veremos no decorrer das análises, dispositivos
em que a morte-fetiche encontra-se à espreita.
Assim, esses dispositivos tecnológicos constituem instâncias
organizadoras da vida e da morte; eles funcionam, principalmente,
produzindo uma unidade imaginária de nossa existência como algo que
podemos regular, decidir, gerir, segundo Dias (2018), com consequências
nos nossos modos de relação com a memória; eles afetam nossa forma
material de lembrar ou esquecer. Da perspectiva da Análise de Discurso,
a memória e o esquecimento não são considerados meros processos
cerebrais e cognitivos, mas ressoam a maneira como a historicidade dos
sentidos afeta nosso modo de lembrar ou esquecer, compreendidos como
“reações, no sentido de resistência, político-históricas e discursivas. A
lembrança e o esquecimento são corporeidades significantes, fragmentos
de formulações da memória, vestígios da inscrição histórica do sujeito”
(DIAS, 2018, p. 63).
A injunção à visibilidade e a exposição acentuada dos corpos,
entre eles o corpo morto, nos espaços públicos digitais são fatores
constitutivos de uma morte imaginária, em que impera uma alucinação permanecer vivo no digital. Em seu delírio, emerge um corpo perpétuo,
cuja imortalidade imaginária desafia o real da morte. Banaliza-se, como
efeito desse funcionamento das práticas sociais, tanto a vida quanto a
morte; o sujeito cria para si uma morte-espetáculo, transformando-a
em um produto para ser consumido: “neste jogo entre consumir,
ser consumido e consumir-se, temos o panorama dos processos de
identificação contemporâneos, pelo menos em sua vertente imaginária”
(BALDINI, 2011, p. 58).
Para Baldini (2011), a espetacularização dada pela profusão de
imagens do corpo em circulação derivam de um funcionamento no qual
a imagem-espetáculo é responsável pela mediação das relações sociais.
As comunidades de relacionamento são, segundo ele, os melhores
lugares para se pensar essa disseminação espetacular de individualidades
que conspiram para erigir a construção imaginária de um eu indiviso. Em
face de sua autonomia ilusória, produzida pela interpelação, o sujeito
acredita-se capaz de controlar sua própria morte, construída como
imagem a ser contemplada por uma plateia alheia e indiscernível. “A
interpelação é a captura do sujeito pela imagem, captura que produz
um efeito de homogeneização dos corpos”, consoante Azevedo. Nesta
direção, a imagem do corpo morto, ou a morte tornada fetiche pelo
funcionamento da imagem, solicita o olhar do outro, pois, como afirma
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Debord (1967), é como fetiche que a imagem circula e é construída
socialmente. Nas palavras de Azevedo (2013, p. 55):
A imagem-fetiche do corpo é, pois, um sintoma próprio à
nossa formação social, na qual o recalque do corpo carnal
evidencia que se trata de relações entre imagens de si,
mesmo que tais relações sejam percebidas pelos sujeitos
como relações entre sujeitos. Ou para dizer de outro
modo, o sujeito acredita relacionar-se com o outro, quando
em realidade é a imagem-corpo desse outro que comanda
as trocas libidinais. Tudo se passa como se houvesse uma
correspondência absoluta entre o sujeito e sua imagem
corporal, que é concebida como natural e evidente. É a
evidência do sentido e do sujeito funcionando na realidade
material simbólica da virtualidade dos corpos.

Em fevereiro de 2019, um jovem de 19 anos transmitiu sua morte
ao vivo pelo TikTok, um aplicativo de compartilhamento de vídeos,
para pelo menos 280 pessoas. O vídeo, com 497 comentários e 15
denúncias, exibiu o corpo morto por quase duas horas antes de ser
retirado. Segundo o The Intercept Brasil5, a empresa primeiro preservou
sua imagem para depois acionar a polícia. Entretanto, não há obrigação
legal das empresas; para o Marco Civil da Internet, o responsável pelo
conteúdo publicado em uma plataforma é o usuário que o publicou.
Em setembro de 2020, outro suicídio, que agora viralizou, transmitido
via TikTok, Facebook e outras plataformas6. A recorrência desse tipo de
acontecimento evidencia que eles não são casos isolados; os suicídios
expostos na rede têm se intensificado nos últimos anos em todo o mundo
e mobiliza nossa atenção na investigação das especificidades desses
processos de formulação e circulação, bem como seus efeitos subjetivos.
Retomando o anúncio da morte do jovem de Ribeirão Preto, o qual
examinaremos mais detidamente no decorrer deste texto, consideramos
que se trata, talvez, de uma experiência de morte que denega a morte
do corpo carnal ao publicizá-la como imagem fabricada para ser vista;
pode-se dizer que temos aí um funcionamento perverso, o que não
quer dizer, em absoluto, nada acerca da estrutura psíquica do jovem em
questão. Não se trata de psicanalisar o jovem suicida, mas de destacar
5 Disponível em: https://theintercept.com/2020/02/06/tiktok-suicidio-ao-vivo/ Acesso em 10 jul. 2020
6 Disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/geral-54077717 Acesso em 20 set. 2020.
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que o funcionamento da sociedade espetáculo determina os processos
de significação da morte na nossa cultura a partir de uma lógica perversa,
que opera pela imagem e sua exposição.
Sobre a constituição da subjetividade perversa, Kehl (1999)
esclarece que, para Freud, o objeto-fetiche é necessário para mobilizar
e sustentar o desejo do perverso, defendê-lo da dor da castração,
acalmando a angústia da falta. O perverso é aquele que sabe, mas não
quer saber: é a de-negação de um saber insuportável e eleição de um
objeto-fetiche como elemento que comanda as trocas libidinais próprias
a esse sujeito.
Segundo Kehl (1999), o objeto fetiche funciona para ocultar algo
que o sujeito sabe, mas não quer saber, e que o erotiza, ou seja, o
transforma em objeto erótico. “Em vez de um ‘não quero saber nada
disso’, tipicamente neurótico, temos uma espécie de clivagem em que o
sujeito sabe, mas finge não saber” (BALDINI, 2011, p. 60). É por isso que,
para Baldini, “o fetiche, que pode ter qualquer face, revela e escamoteia
a castração, num mesmo movimento contraditório” (BALDINI, 2011, p.
60). Kehl ainda esclarece que esse funcionamento fetichista organiza o
laço social e estrutura nossa sociedade de mercado, onde a acumulação
e o consumo são determinantes de subjetividades que aspiram um gozo
sem limitações.
Face a essa injunção a um gozar plenamente, o sujeito inventa
soluções para lidar com o mal-estar da falta, de resistir à desmaterialização
do corpo real convertido em imagem espectral. O resultado é uma
espécie de retorno violento ao real (ZIZEK, 2003); não a fabricação de
sintomas, mas o efeito-retorno da castração foracluída no real do corpo,
a passagem ao ato realizada no suicídio. O retorno violento ao real se
caracteriza, consoante Zizek, em reação à virtualidade dos corpos, como
paixão pelo real produzida como resistência ao domínio da fantasia e
do imaginário, em um “basear firmemente o ego na realidade do corpo
contra a angústia insuportável de sentir-se inexistente” (ZIZEK, 2003, p.
24).
RITUAIS DE
ASSUJEITAMENTO

MORTE

E

LUTO:

FORMAS

HISTÓRICAS

DE

Neste artigo, buscamos avançar teoricamente na compreensão
do suicídio enquanto prática que responde às formas históricas com as
quais as ideologias funcionam em Aparelhos Ideológicos e nas práticas
desses Aparelhos, conforme elabora Althusser (1992). Para esse autor,
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diferentemente dos Aparelhos Repressores, os Aparelhos Ideológicos
de Estado (sistema político, escola, igrejas, informação etc.) funcionam
pela ideologia, aqui entendida como a representação imaginária da
relação imaginária que os indivíduos tecem com suas condições reais de
existência. Nessa perspectiva, a ideologia tem uma existência material;
ela interpela os indivíduos em sujeitos, produzindo a evidência do sujeito
como efeito ideológico elementar. Althusser estabelece duas teses: “só
há prática através de e sob uma ideologia” e “só há ideologia pelo sujeito
e para o sujeito” (ALTHUSSER, 1992, p. 93). A partir dessas premissas,
consideramos que, enquanto prática, a ideologia intervém no corpo, em
sua materialidade; a ideologia funciona por mecanismos e dispositivos
ritualísticos que determinam os modos de nascer e os destinos daqueles
que vingam, bem como as formas de morrer e de enlutar-se em nossa
formação social.
Considera-se, portanto, uma compreensão do suicídio enquanto
ato, prática que possui historicidade e cujos processos de produção de
sentidos são determinados pelo modo como a memória é atualizada.
Segundo Carneiro (2013, p. 03), o suicídio é um ato humano presente
em praticamente todos os períodos históricos. Na Antiguidade Oriental,
ele era “aprovado e às vezes até honroso”, podendo ser considerado
como “o último ato de um homem livre”. Bargagli (2019) diferencia o
suicídio no Oriente: desde a Antiguidade até os dias atuais, o suicídio
não tende a ser interpretado como pecado, podendo ser significado
como expressão de honra, como exemplo do guerreiro que se suicida
ao perder uma batalha, pois prefere tirar a própria vida a ser morto pelo
adversário.
Já no Ocidente, os sentidos são outros. Em parte da Antiguidade,
o suicídio era aprovado pela sociedade, sendo considerado um ato de
liberdade que podia ser realizado para manter a integridade. Para Carneiro
(2013), as significações para esse ato se modificam por meio de Santo
Agostinho. Para Amato (2015, p. 31), Agostinho foi um célebre escritor
cujas obras ecoam até os dias atuais, principalmente no que se refere aos
dogmas cristãos; ele foi o responsável por unificar o cristianismo, no fim
da Antiguidade, constituindo a “Igreja Apostólica Católica Romana”. O
Santo também é considerado responsável pela elaboração das doutrinas
do pecado original, além de ter proposto uma hierarquia dentro da Igreja
e desenvolvido a ideia de que, após a morte, a alma viveria eternamente
junto de Deus. Dentre os vários dogmas e doutrinas desenvolvidos por
Agostinho e descritos por Amato, chama nossa atenção sua interpretação
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da morte voluntária como sendo um dos piores pecados existentes contra
si e contra Deus. Barbagli (2019) diz que, por intermédio dos dogmas
religiosos, o Estado da época passa a considerar o suicídio como crime.
Ariès (2017, p. 40-41) relata que, durante a Idade Média, os
mortos que antes eram enterrados nos arredores das cidades passam a
ser confiados à Igreja, que os enterrava em locais sagrados, próximos
às imagens dos santos, pois acreditava-se que ali estariam seguros
e descansariam em paz, próximo de Deus: “os mortos entrarão nas
cidades, de onde estiveram afastados durante milênios”. O autor destaca
que havia distinções entre o enterro dos ricos, que ocorria dentro das
igrejas, e o dos pobres, que era realizado nos pátios das igrejas, afastados,
portanto, dos santos, embora ainda em local sagrado. Em suas palavras:
“(...) não houve mais diferença entre a igreja e o cemitério”.
Barbagli (2019) destaca que, durante a Idade Média, a pessoa
que tirasse sua própria vida tinha seu corpo enforcado, estrangulado,
queimado, massacrado tal como um homicida, estuprador, dentre outros
criminosos perversos: “em toda a Europa, o corpo do suicida era submetido
a vários outros ritos de profanação e desconsagração” (BARBAGLI, 2019,
p. 50), com intuito de reduzi-lo a um estado selvagem, não-humano. A
autora acrescenta que, por influência religiosa, os governantes da época
também desenvolveram normas e leis segundo as quais os bens do suicida
seriam confiscados pelo cobrador de impostos. Note-se que apenas ao
final da Idade Média o suicida passa a ter direito aos rituais fúnebres.
Nesse momento histórico ocorre, também, a flexibilização das leis de
desapropriação dos bens de suicidas em toda Europa. Observa-se um
investimento da Igreja e do Estado tanto no corpo do vivo quanto no do
morto, o que evidencia um funcionamento ideológico e ritualístico de
produção corporal, que determinariam uma tecnologia corporal cujos
tentáculos ocupam-se não apenas do corpo vivo.
Se, na Idade Média, a religião ocupou lugar de destaque, ditando
normas e regras morais e sociais, determinando a ideologia dominante
por meio de seus rituais e práticas (entre eles os rituais fúnebres), ainda
hoje essas práticas mostram-se válidas e vigentes, embora com outros
contornos e intensidades. Considera-se que a interpretação religiosa do
suicídio na Idade Média é atualizada em nossa contemporaneidade.
Um exemplo disso são os enunciados que clamam a Deus misericórdia
para aquele que se matou ou, ainda, condena o suicida, considerando-o
pecador. Segundo Carneiro (2013), essa forma de significar o suicídio é
recorrente, principalmente, em países de predominância cristã.
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Ariès (2017) aponta que a Modernidade mudou significativamente
o modo como as sociedades vivenciavam a morte. Para ele, na Idade
Média a morte era familiar, pois o sujeito adoecia, sentia que a morte
se aproximava e em seu leito se despedia de seus entes, redimia de
seus erros e pecados, perdoava e era perdoado, dizia seus últimos
desejos e até mesmo preparava parte do ritual funerário, tudo isso em
seu quarto – leito de morte, na presença de seus familiares, amigos,
vizinhança, crianças e sociedade; a morte era esperada. Na virada para
a Modernidade, principalmente com o avanço da ciência e das práticas
higienistas, o moribundo não mais esperava a morte em casa, mas sim
no hospital, que se transformou em um lugar específico para a morte. O
autor afirma que o sentido da morte deixa de estar atrelado ao orgânico,
inerente à vida, e passa a ser considerado como uma falha médica. Ele
acrescenta que, com o afastamento do local de morrer, a morte deixa de
ser familiar e passa a ser interditada.
Vale destacar que, para Ariès (2017), não só a morte passa a ser
interditada, mas tudo o que envolve esse tema, como o luto. Não é mais
permitido demonstrar a dor em público; o ritual torna-se restrito e não é
mais vivido pela coletividade, pois apenas as pessoas mais próximas do
morto deveriam dele participar. Os funerais passam a ser considerados
inadequados para crianças e nem mesmo adultos devem ficar muito
tempo. Um distanciamento entre as pessoas e a morte vai se impondo por
meio dos rituais fúnebres; pouco a pouco a morte é silenciada e se torna
um tabu. Esse distanciamento se manifesta na forma como lidamos hoje
tanto com a morte quanto com o suicídio, considerado tema proibido.
Recomendada atualmente pela Organização Mundial da Saúde (OMS),
a assepsia estética do suicídio deriva, em grande parte, da hipótese de
que ele seria responsivo à intensificação de emoções coletivas e conexo
a conflitos sociais. Entretanto, consideramos que essa assepsia também
decorre da significação da morte que vai paulatinamente se delineando
com o advento da Modernidade e o individualismo das subjetividades
que a historicidade impõe.
Segundo Allouch (2004, p. 147), na Modernidade Ocidental ocorre
um deslizamento da exaltação romântica da morte para sua exclusão;
vivemos atualmente uma “morte selvagem”, pois “não há mais morte no
nível do grupo, a morte de cada um não é mais um fato social”. Como
nos ensinou Régine Robin (2016, p. 85), o passado também é apagado
pelos silêncios e tabus que uma sociedade mantém. Nas cidades onde
outrora exibiam-se panos pretos nas casas em sinal de luto, hoje não
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restam vestígios da morte ou dos enlutados, nem crepes nas lapelas ou
cortejos fúnebres. O enlutado chega a tornar-se um pária, até mesmo um
doente que necessitaria concluir seu luto o mais rápido possível, o que o
leva a sofrer às escondidas; “já que não é mais um acontecimento social,
a morte não é mais tampouco subjetivável”; “não há mais sujeito algum
que morre” (ALLOUCH, 2004, p. 148).
A medicalização da morte permite morrer sem o saber, nos
ambientes assépticos dos hospitais e, sobretudo, sem incomodar
ninguém, mas também sem dizer adeus. E, enfim, outro signo desse
desvio da morte apresentado por Ariès como “a morte suja”, indecente
e inconveniente, conforme a interpretação proposta por Allouch: “O
macabro reaparece, mas deslocado, antes e não mais depois da morte.
Assim, a morte também se acha, como a sexualidade, marcada de
pudor. É que ela está sexualizada; mas silêncio! A psicanálise não vai
colocar isso de novo!” (ALLOUCH, 2004, p. 150). Morte e sexualidade,
duas coordenadas capitais da psicanálise, dois pontos inegociáveis da
doutrina freudiana.
O macabro que ressurge deslocado e publicizado, não seria o que
encontramos no post da morte anunciada recortado para esta análise? O
que ele (e as tantas outras postagens de suicídio compartilhadas, inclusive
aquelas transmitidas em lives) nos dizem acerca das transformações dos
modos de morrer e de enlutar-se possibilitadas pelo funcionamento
do digital? O que nos revela essa morte inconveniente e indecente,
publicizada, que clama pelo social, por uma circulação na cidade para
além das fronteiras segregacionistas e concentracionistas? O que esse
acontecimento nos diz sobre o mal estar e o sofrimento dos adolescentes
em nossa sociedade? São algumas das questões que nos esforçaremos
por abarcar nos tópicos que se seguem, embora reconheçamos
a impossibilidade de respostas, a não ser aquelas absolutamente
incompletas e provisórias.
O SUICÍDIO E AS URGÊNCIAS SUBJETIVAS: MAL ESTAR NAS CIDADES

Para Minois (2018), somente na Modernidade o suicídio passa a ser
objeto de estudo e teorização no campo científico; há um deslocamento
dos sentidos do suicídio enquanto pecado para significá-lo como uma
psicopatologia ou mesmo para relacioná-lo à loucura. Durkheim (2014),
um dos primeiros a estudar o suicídio, via ciência, relata o crescente
índice desse ato desde o final do século XVIII e século XIX, considerando
o contexto da revolução francesa e o avanço da industrialização. Esse
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autor tenta classificar o suicídio em três tipos: egoísta, altruísta e anômico.
Segundo Dunker (2019), Durkheim examina o suicídio ligando-o tanto
ao excesso quanto à falta de integração social, como com a regulação
social (relação com a lei). “O suicídio egoísta e o altruísta são casos
do primeiro tipo. O suicídio anômico ou o fatalista são exemplos do
segundo.” Dunker explica que o excesso de sentido e a alienação ao
reconhecimento do Outro são comuns em suicídios narcísicos ou
paranoides, enquanto que em suicídios dissociativos ou esquizoides
prevalece a falta de sentido.
Isso nos interessa na medida em que também na perspectiva teórica
discursiva trabalhamos com a problemática do excesso e da falta. No
que diz respeito ao material convocado para esta análise, consideramos
que a postagem diz de um excesso que se mostra na superexposição
da morte, na saturação de sentidos que essa morte anunciada nas
redes sociais, portanto discursivizada e digitalizada, produz. Enquanto
discurso, a morte tem uma historicidade; ela é atravessada por fantasmas
e espectros. Em sua aparição pública e instantânea, sob o choque opaco
do acontecimento, o suicídio do rapaz torna-se público: ao “encenar”
sua morte situando-a em um shopping center, espaço de consumo e lazer,
signo da sociedade capitalista, emerge um corpo e um nome a ocuparem
o espaço da cidade também por uma outra via, a do espaço digital. É ele
que proporcionará compartilhamentos, curtidas, comentários, reações
que polemizam entre lamentos, curiosidade, incredulidade etc., reações
indiscerníveis quando confrontadas com os limites entre questionamento
da realidade social e voyeurismo/exibicionismo, entre problematização
de uma questão social e estetização da morte, no funcionamento da
memória saturada, acumulada ao modo de um reservatório, e sua
cacofonia homogeneizante.
Para Dunker (2019), o suicídio é uma patologia social por
excelência; ele participa de processos sociais de individualização, como
sentimentos de solidão e tédio, ou ainda como sofrimentos derivados da
lógica do reconhecimento (o que parece ser o caso do anúncio suicida
examinado neste artigo), como a depressão, o apego e o desamparo. Em
um texto publicado na Revista Cult, o pesquisador retoma a afirmação
de Lacan de que Marx teria inventado o sintoma. Em um ensaio de 1846,
Marx apresenta um estudo sobre vidas “no deserto”, em que “temporadas
de encarecimento dos meios de vida e de invernos rigorosos” mostram
que esse sintoma (o suicídio) assume um caráter epidêmico. Para o
psicanalista e pesquisador, a análise de Marx mostra a importância da
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comunidade, ou seja, o isolamento ou a perda do laço social são fatores
de indução ao suicídio. Isso explicaria, por exemplo, “a ascensão súbita
do suicídio nos países do Leste Europeu após a queda do muro de Berlim
em 1987 e por situações nas quais a dissolução da unidade simbólica à
qual se pertence – família ou comunidade, nação, língua ou comunidade
de destino – parece induzir ao ato suicida”.
Embora seja impossível conjecturar uma suposta causa para o
suicídio publicizado no que diz respeito à singularidade desse jovem,
consideramos que seu anúncio indicia uma falta: a impossibilidade de
comunicar em vida o sofrimento suportado, a deterioração da capacidade
de entrar em contato com o outro, a impossibilidade de ser escutado por
seus pares.
Essa falta está relacionada com a forma com que se dá o laço
social na sociedade capitalista. Segundo Soler, a clínica dos sujeitos
“é inseparável do estado dos laços sociais que nada mais são do que
o tratamento coletivo do gozo” (SOLER, p. 17). Ao comentar o texto
“Proposição sobre o psicanalista da Escola”, em que Lacan faz o anúncio
da segregação crescente e generalizada, Soler (2018) evoca a distinção
entre diferentes tipos de coletivo, “os ordenados pelo laço social” e que
constituem o que ela designa como multidão, conforme elaborado por
Freud em Psicologia da massas, e “aqueles que são apenas agregados
de unidades individuais múltiplas, que ela nomeia “massa”. Para ela, “a
segregação é solidária à conjugação de dois fenômenos: a degradação
dos laços sociais e os direitos do homem” (p. 20). Quando os laços sociais
se desfazem, sobra a massa, um agregado de indivíduos em paridade,
sem hierarquia; “a segregação é, assim, o único modo de tratamento da
coabitação, o tratamento da divisão real do espaço”. Vemos isso operar
com especial força na configuração do espaço das cidades na sociedade
capitalista; a cada um seu quarto, sua casa, seu bairro, seu condomínio,
seu computador etc., que assegurariam a separação espacial. “É o
tratamento dos espaços pelo real” (p. 21).
Soler enfatiza que “o laço social, ao contrário, trata o problema da
coabitação dos corpos, permite viver junto”, pela linguagem. Entretanto,
todo laço implica uma disparidade, e esse ponto tem sido muito mal
compreendido na valorização que se faz do laço social. “Com o laço
social, em tempos dos direitos do homem, é necessário dizer ‘todos
iguais’ em direito, mas desiguais de fato, não apenas pelas contingências
da natureza e da história, mas pela ordem que instauram os discursos”
(p. 21). O laço social comporta, então, o “não todos iguais”. Para Soler,
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o capitalismo desfaz os laços sociais, constitui uma massa, um agregado
de indivíduos que necessitam ser segregados, separados. Os espaços das
cidades são então desenhados segundo critérios de segregação; instituise para cada um seu espaço, aos privilegiados é reservado um espaço
nobre na cidade e a circulação irrestrita (lembremos dos rolézinhos
nos shoppings) em espaços de consumo e lazer. Aos pobres e negros, a
periferia, o morro, a favela. Nomes que dizem da segregação. Enquanto
a concentração apaga as singularidades (lembremos da lógica dos
campos de concentração, do apagamento do nome próprio e de todo
traço de singularidade e subjetividade), a segregação permite o controle
dos corpos.
CONSIDERAÇÕES FINAIS: “HJ MEU NOME VAI ECOAR POR TODA A
CIDADE”

Nossa leitura estabelece, a partir de Freud, a hipótese que articula
as noções de insuportável e irrepresentável. Sustentada no conceito de
ato, depreende-se que aquilo que é da ordem do insuportável e que
escapa à palavra pode encontrar saída pela via do ato suicida. Segundo
Lacan, o suicídio consiste em uma “passagem ao ato” ou “acting-out”.
Para o psicanalista, o ato suicida é o único ato humano bem sucedido
que consiste na vitória do gozo da morte contra o desejo de saber.
Contrapondo-se ao ato falho, que por sua estrutura aberta admite a
possibilidade de outros sentidos, o ato suicida é definitivo e nos coloca
em face da questão subjetiva por excelência: “ser ou não ser”. Essa
perspectiva mostra-se importante pois possibilita um deslocamento
de uma significação do suicídio como fracasso ou mensagem de
ressentimento; o suicídio é um ato humano e, enquanto tal, deve ser
tomado em sua singularidade.
Em resposta à lógica concentracionista e segregacionista que
constituem o mal estar nas cidades, o sujeito se posiciona como pode
frente a sua existência. Nessa direção, um suicídio em um shopping
center consiste em um modo de o sujeito ocupar o espaço público. Face
à perda da experiência que se intensifica nas grandes cidades, justaposta
aos deslimites do imaginário a impor um ideal de sucesso e felicidade
publicizado nas redes sociais digitais, perguntamos se o suicídio
anunciado constituiria uma resposta do sujeito a um mal estar que diz
de uma “inexistência social”;
No material recortado para esta análise, a onipotência do sujeito
se mostra no mesmo gesto que denuncia sua fragilidade perante a vida.
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Ao registrar sua morte para uma possível audiência, o sujeito aponta
uma inexistência social que se marca na formulação “hj meu nome vai
ecoar por toda a cidade”, a produzir a vertigem de uma pós-morte, uma
existência digital tecida como prolongamento da vida após o suicídio.
Em sua corporeidade, a formulação delata um nome que não ecoava,
que não era reconhecido.
O suicídio consiste, aqui, numa tentativa desesperada de manterse vivo, uma resposta frente à mortificação em vida. A morte é a solução
encontrada por um sujeito que se vê às voltas com um sofrimento
produzido, entre outras coisas, pela pressão desmedida diante de ideais
e métricas de sucesso e felicidade. Ainda, o acontecimento dessa morte
anunciada se dá por meio uma visibilidade que assume um caráter
extremo; ela é publicada como forma de conquistar a cidade, mostrada
e manejada para projetar uma imagem identitária favorável que circulará
nas redes, em uma espécie de publicização absoluta de um corpo ligado
à expressão imaginária de um eu indiviso, consoante argumentou
Azevedo (2015).
As questões da morte, que incluem o suicídio, são ainda hoje
interditadas, embora passem a ser publicizadas como um espetáculo na
metrópole.
O suicídio-espetáculo pode ser um novo evento que descobre
uma das fissuras na sociedade contemporânea e que permite revelar
um padrão não cultural diverso, trazendo a morte para o meio social e
elaborando-a de forma diferente, contrariando a padronização cultural
da morte no ocidente (MARQUETTI, 2011, p. 05)
Para a autora, o suicídio como espetáculo só tem sentido por
meio da tríade “cenário-cena-espectadores” (MARQUETTI, 2011, p.
35). Hoje, vivenciamos algo da ordem do inédito; nem todo suicídio é
tímido, silencioso. Vemos suicídios em vias públicas, em redes públicas,
reais e virtuais, no digital e na metrópole,
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RESUMO:

A memória tende a absorver o acontecimento que, sob a forma
de paráfrase, tende a se manter regular, estável, mas que ante um
acontecimento discursivo novo pode sofrer uma interrupção que desloca
e desregula os implícitos, produzindo uma nova regularização sobreposta
à primeira. Isso posto, este trabalho se propõe a investigar que discursos
sobre a surdez foram ditos e permanecem ditos e por dizer e o modo
como o discurso oralista se atualiza no discurso sobre o implante coclear,
um dispositivo eletrônico desenvolvido para propiciar limiares auditivos
aos surdos de grau profundo. Para tanto, utilizamo-nos do dispositivo
teórico-metodológico da Análise de Discurso de base materialista, tendo
Michel Pêcheux (2015), Eni Orlandi (2004, 2015) e Cristiane Dias (2018)
como principais teóricos que embasam esse trabalho. Selecionamos para
compor o arquivo que constitui essa pesquisa 08 programas das atrações
matinais da Rede Globo, a saber: Mais Você; Bem-Estar e Encontro
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com Fátima Bernardes, os quais foram produzidos entre 2009 e 2016 e
encontram-se disponíveis em plataformas digitais.
Palavras Chave: Memória; Oralismo; Implante Coclear.
ABSTRACT:

Memory tends to absorb the event that, in the form of a paraphrase,
tends to remain regular, stable, but as for as a new discursive event may
suffer an interruption that displaces and disrupts the implicit, producing
a new regularization superimposed on the first. That said, this paper aims
to investigate what discourses about deafness have been said and remain
said and unsaid and the way the oralism discourse is updated by cochlear
implant discourse, an electronic device developed to provide hearing
thresholds for deaf of degree deep. For that, we used the theoreticalmethodological device of Discourse Analysis with a materialistic basis,
taking Michel Pêcheux (2015), Eni Orlandi (2004, 2015) and Cristiane
Dias (2018) as the main authors that support this work. We have selected
as the archive that constitutes this research 08 programs of morning
attractions of Rede Globo, namely: Mais Você; Bem-Estar and Encontro
com Fátima Bernardes, which were produced between 2009 and 2016
and are available on digital platforms.
Keywords: Memory; Oralism; Cochlear implant.
INTRODUÇÃO

Para entendermos o funcionamento e a regularidade de um
discurso é preciso considerar sua historicidade, considerar que o sujeito
é historicamente constituído, que os sentidos são sempre referidos a
outros sentidos e que é pela ideologia que se naturaliza aquilo que é
produzido pela história (ORLANDI, 2004). É preciso entender ainda que
no discurso temos o entrecruzamento de vários dizeres, não havendo
possibilidade para a apropriação das palavras, uma vez que elas
significam pela história e pela língua, assim como o sujeito, enquanto
já-sujeito interpelado pela ideologia e inscrito numa determinada FD,
não é responsável pelos efeitos de sentido possíveis de seu dizer nem
pelo modo como os sentidos se constituem nele.
Por esse motivo, Orlandi (2015) explica que para se compreender
o funcionamento do discurso é fundamental entendermos que há sempre
um já-dito que sustenta a possibilidade de todo dizer. Pêcheux (2014,
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p.142) denomina esse já-dito como pré-construídos, “um elemento que
irrompe no enunciado como se tivesse sido pensando antes, em outro
lugar, independentemente”. Dito de outra forma, os pré-construidos
são formulações já ditas, que se encaixam numa formulação posterior
produzindo sentidos. Esses pré-construídos são elementos discursivos
exteriores ao sujeito enunciador dos quais sua enunciação se apropria
para produzir novos enunciados e que assumem, no domínio da
memória, entendida como o espaço de recorrência das formulações, sua
estabilidade (COURTINE, 1999).
Para um melhor entendimento sobre o funcionamento do discurso
dos/nos sujeitos enunciadores, Courtine (1999) propõe dois níveis de
descrição: o nível da enunciação, um eixo horizontal, que remete a uma
dada situação de enunciação por um sujeito enunciador. E o nível do
enunciado, um eixo vertical, que corresponde ao interdiscurso. É no
eixo vertical, estratificado e desnivelado, que as inúmeras formulações
marcando, cada uma, enunciações distintas e dispersas se articulam
possibilitando a repetição, a oposição, a citação, a paráfrase, entre
outros, das formas linguísticas. Nesse sentido, o interdiscurso é todo o
conjunto de formulações feitas e já esquecidas que determina o que
dizemos.
Esse esquecimento é pertinente, pois é preciso que algo que
anteriormente foi dito seja esquecido para que possa voltar a ter sentido.
Orlandi (2015) esclarece que a memória discursiva não é apreensível
no discurso, mas apenas suas formações discursivas, sendo estas as
responsáveis pelo acarretamento de sentido às palavras dela/nela
formuladas. Dessa forma, a memória discursiva, situada no eixo vertical
do enunciado, ou no eixo da constituição, nas palavras da autora, pode
retomar um já-dito, reinscrevendo-o no eixo horizontal, do enunciador,
ou no eixo da formulação. Há, no entanto, a possibilidade de que esses
dizeres, na espessura estratificada dos discursos, “se transformem,
truquem-se, escondam-se para reaparecer mais a frente, atenuem-se ou
desapareçam, misturando inextricavelmente memória e esquecimento”
(COURTINE,1999, p.19).
Isso é possível porque, segundo Pêcheux (2015), a memória tende
a absorver o acontecimento que, sob a forma de paráfrase, tende a se
manter regular, estável, mas que ante um acontecimento discursivo
novo pode sofrer uma interrupção que desloca e desregula os implícitos
produzindo uma nova regularização sobreposta à primeira. Há, dessa
maneira, segundo o autor, um jogo de força na memória, sob o choque do
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acontecimento. Nesse sentido, ao pensar a memória discursiva, Pêcheux
(2015, p.46) o faz não em seu aspecto individual, psicologista, mas em
seu aspecto coletivo, social e histórico, entendendo-a como “aquilo que,
face a um texto que surge como acontecimento a ler, vem reestabelecer
[...] os pré-construídos [...] de que sua leitura necessita”.
Isso posto, este trabalho se propõe a investigar que discursos sobre
o surdo e a surdez foram ditos e permanecem ditos e por dizer? O que
deve ser lembrado e repetido? O que, ao contrário, deve ser esquecido?
Como o discurso da oralização se atualiza no discurso sobre o implante
coclear, um dispositivo eletrônico desenvolvido para propiciar limiares
auditivos aos surdos de grau profundo? Para tanto, utilizamo-nos do
dispositivo teórico-metodológico da Análise de Discurso de base
materialista, tendo Michel Pêcheux (2015), Eni Orlandi (2004, 2015)
e Cristiane Dias (2018) como principais teóricos que embasam esse
trabalho. Selecionamos para compor o arquivo que constitui essa
pesquisa 08 programas das atrações matinais da Rede Globo, a saber:
Mais Você; Bem-Estar e Encontro com Fátima Bernardes. A seleção destes
foi feita com base nos resultados obtidos quando inserimos o sintagma
nominal “implante coclear” tanto na rede social ‘Youtube’ quanto na
página da Globo Play, uma plataforma de vídeos da emissora Globo. A
partir dessa busca, encontramos oito ocorrências sobre a temática do IC
nos programas matinais supracitados, sendo a mais antiga de maio de
2009 e a mais recente de novembro de 2016.
MEMÓRIA(S) NO/DO DISCURSO SOBRE A SURDEZ

O discurso sobre é, segundo Orlandi (2008), uma das formas
cruciais da institucionalização dos sentidos, pois este organiza as
diferentes vozes do discurso de, colocando-se como intermediário entre
o discurso de origem e o interlocutor. Entendendo que a produção de
sentidos está ligada ao lugar de onde se enuncia e que é esse lugar
que autoriza a dizer de uma forma e não de outra, Costa (2014, p.34)
esclarece que “o discurso sobre constitui uma interpretação [...] ao
mesmo tempo ele intervém na construção imaginária do interlocutor, do
sujeito e do dizer”.
No discurso sobre há uma organização, uma disciplinarização do
dizer, que atua no efeito de linearidade e de homogeneização da memória
e que, segundo Mariani (1996), representa um lugar de autoridade, em
que ao se falar sobre efetua-se a transmissão de conhecimento, de um
assunto já conhecido e dominado pelo interlocutor que se utilizará
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de um processo de didatização para tornar o acontecimento o mais
compreensível possível ao leitor.
No caso dos discursos sobre a surdez, estes foram historicamente
enunciados a partir de diferentes lugares com suas diferentes redes
de formulações possíveis. Isso significa que houve, e ainda há, uma
variedade de dizeres disponíveis acerca dessa temática dependendo
da Formação Discursiva (FD)1 de que parte este dizer. Nas sociedades
antigas, por exemplo, imperavam os enunciados que partiam de uma FD
normalista. Nesse sentido, a surdez era vista como uma anormalidade
que precisava ser erradicada da sociedade. Moura (2000) destaca
que sociedades como as dos gregos e romanos consideravam que os
surdos, por não falarem, não poderiam ser considerados seres humanos
competentes. Isso porque acreditava-se que a fala estava diretamente
atrelada ao pensamento, logo, por não falarem, os surdos não poderiam
desenvolver suas faculdades intelectuais e, por conseguinte, não
poderiam ser considerados humanos.
Essa forma de pensar estava embasada na crença de Aristóteles
(MOURA, 2000, p. 16) que considerava a linguagem como aquilo “que
dava condição de humano para o indivíduo, portanto, sem a linguagem,
o surdo era considerado não humano. Para ele, também, o surdo não
tinha possibilidade de desenvolver faculdades intelectuais”. Este discurso
que relaciona a fala à natureza humana mantém-se durante o período
medieval, quando os discursos passam a ser enunciados a partir de uma
FD cristã.
A igreja entendia que era pela expressão oral dos sacramentos que
a alma humana alcançava a imortalidade. A incapacidade para emitir
sons inteligíveis representaria, portanto, para a igreja, não apenas um ser
desprovido de inteligência, mas de alma. Sacks (2010) ressalta que há
uma exaltação bíblica da voz e do ouvido como o único e verdadeiro
modo da relação entre o homem e Deus, “A fé vem pelo ouvir” (Rm
10:17ª); “No princípio era o verbo” (JO 1:1a). A surdez, por outro lado,
na rede de formulações da FD cristã, é vista como uma maldição, um
empecilho que afasta o homem de Deus, “E Jesus, vendo que a multidão
concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Espírito mudo e
surdo, eu te ordeno: sai dele, e não entres mais nele” (Mc 9: 25).
Devido a essa concepção que circulava sobre a surdez, as pessoas
surdas foram por muito tempo consideradas incapazes de aprender e,
1 Pêcheux (2014, p.147) define FD como “aquilo que numa formação ideológica dada, isto é, a partir de uma
posição dada, numa conjuntura dada [...] determina o que pode e deve ser dito”.
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por essa razão, impossibilitadas de “herdar bens, contrair matrimônio,
receber instrução” (SACKS, 2010, p. 20). Segundo o autor, Santo
Agostinho é um dos autores que defendiam essa máxima. Para ele,
a surdez inviabilizava a aquisição de uma língua e isso, por sua vez,
impedia que estes pudessem professar sua fé, sendo, consequentemente,
considerados cristãos. Dada a necessidade de ser cristão, ou seja, estar
inscrito na FD cristã, para ser considerado cidadão, no período medieval,
os surdos continuavam a ser excluídos da sociedade.
Há, no entanto, na passagem da Idade Antiga para a Idade Média,
uma mudança no tratamento dado às pessoas com surdez, a qual precisa
ser destacada. Enquanto aqueles tratavam a surdez e as deficiências em
geral, com violência, abandonando os indivíduos à própria sorte ou
mesmo sacrificando-os, para estes, dado o conteúdo da doutrina cristã,
que era voltada para a caridade e amor ao próximo, tais práticas passam
a ser condenadas e passam a surgir instituições de caridade e hospitais
para o acolhimento deste público, para que pudessem, ainda que à
margem da sociedade e sem qualquer direito dado aos demais cidadãos,
ter condições de sobreviver.
Sob a influência da religião cristã e graças aos seus
preceitos de mansidão, de caridade e de respeito a todos
os semelhantes [...] várias organizações de caridade ou
de assistência a pobres, a deficientes abandonados e a
doentes graves ou crônicos foram estabelecidas, [...] Todos
os envolvidos rei e bispos - viam-se quase que forçados
pelas decisões conciliares [...] a dar abrigo e ajuda aos
pobres e àqueles doentes que eram abandonados pelos
seus parentes (SILVA, 1987, p.120).

No final da Idade Média e início da Idade Moderna, com o advento
do Renascimento, que proporcionou uma ruptura com as estruturas
medievais, começaram a surgir propostas que defendiam a educação
dos surdos. Segundo Moura (2000), entre os primeiros a defenderem
publicamente este pensamento está o médico italiano Girolamo
Cardamo, que afirmava que os surdos podiam e deveriam ser instruídos.
Para ele, “os nascidos surdos profundos poderiam ser ensinados a ler e a
escrever sem fala” (MOURA, 2000, p. 17).
Essa mudança no discurso sobre a surdez estava destinada, no
entanto, apenas aos surdos oriundos da nobreza e da corte, os surdos
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pobres continuavam sem acesso à educação e recolhidos por instituições
especiais de caridade, onde lhes eram ensinados “alguns conhecimentos
que lhes possibilitarão ser servis” (LOPES, 2011, p. 43). Os surdos nobres,
por outro lado, deveriam ser educados, a partir de uma metodologia oral,
para que mantivessem assegurados seus direitos à herança, à manutenção
dos bens da família. Em Lopes (2011, p.41), lemos que “era necessário
que os filhos surdos de nobres aprendessem a falar, ler, escrever, fazer
contas, rezar, assistir à missa e confessar-se mediante o uso da palavra
oralizada. A palavra falada conferia a visibilidade necessária a um
nobre”.
Moura (2000) afirma que na decisão de educar ou não o surdo, a
perda dos direitos à herança pesou mais que as implicações religiosas
e que a própria escolha pelo oralismo está igualmente atrelada à
necessidade de tornar o indivíduo surdo um indivíduo semanticamente
normal e, portanto, merecedor de seus direitos enquanto cidadão, “o
aluno surdo, do sexo masculino e primogênito, poderia ascender nas
categorias jurídicas e passar a ser o responsável por sua assinatura, por
seu testemunho diante da lei, por sua herança” (LULKIN, 2000, p. 54).
Inicialmente, foi a igreja quem assumiu a responsabilidade de educar
os surdos filhos da nobreza. O primeiro professor de surdos na história
e cujo trabalho serviu de base para outros educadores foi o monge
beneditino Pedro Ponce de Leon.
Ele os ensinou a falar, ler, escrever, a rezar e conhecer
as doutrinas do Cristianismo. Alguns aprenderam latim,
outros aprenderam a entender o italiano através do grego e
do latim. Os que aprenderam filosofia natural e astrologia,
segundo o próprio Ponce de Leon, manifestaram, através
do uso das faculdades intelectuais que possuíam, o que
Aristóteles negava. [...] Desta forma ele demonstrou a
falsidade de todas as crenças, religiosas, filosóficas ou
médicas existentes até aquele momento sobre os surdos
(MOURA, 2000, p.17).

A educação destes surdos acontecia no monastério de Oña, onde
Ponce de Leon vivia. Para Lopes (2011), embora não se desejasse a
formação de grupos surdos, este monastério se constituiu no primeiro
local de agrupamento de surdos, ou, em outras palavras, na primeira
escola para surdos. Este agrupamento de surdos, de acordo com Lulkin
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(2000), propiciou que os sinais caseiros que as crianças surdas traziam
fossem ganhando complexidade e se tornando uma língua comum entre
os surdos, dada a frequência de uso entre eles. Apesar disso, o ensino
era pautado na oralização entendida, nessa FD, como única forma de
garantir aos surdos o status de cidadão.
Lulkin (2000) destaca ainda que manter a educação dos filhos
surdos da nobreza em espaços reservados, como monastérios e
conventos, implicava convidar a estes espaços, sob a justificativa de
atestar a eficácia e a qualidade do ensino, as autoridades da nobreza
e da realeza, o que trazia a estes ambientes e aos professores prestígio
e reconhecimento social. Ponce de Leon, por exemplo, teve sua fama
espalhada por todo o reino e o monastério de Oña recebeu visitas dos
reis da Espanha, da França, da Hungria, e do Papa (LULKIN, 2000).
O oralismo fora adotado como método de ensino durante todos os
séculos XVI, XVII e até meados do século XIII, quando Charles-Michel de
L’Epée propõe o uso da língua de sinais para a educação dos surdos e cria
a primeira instituição para este público, considerando a língua de sinais
como método de instrução. Lane (1989, p. 05) afirma que “O Instituto
Nacional para Surdos-Mudos foi a primeira escola pública de surdos
na história do mundo e fonte de inspiração e modelo para centenas de
outras que logo surgiriam2 (tradução nossa)”.
L’Epée objetivava ensinar os surdos de sua instituição a ler e a
escrever em Francês, língua em que os discursos circulavam, mas
diferente dos educadores que o antecederam, que também objetivavam
ensinar aos surdos a língua majoritária de sua sociedade, utilizou como
meio para este fim o uso da língua de sinais. Para ele, os surdos que
chegavam à instituição já estavam dotados de uma linguagem e utilizá-la
como método de ensino seria a forma mais fácil e eficaz de instrui-los
quanto ao Francês.
Para tanto, L’Epée aprendeu com os surdos a língua de sinais
francesa. “Foi o abade l’Epée, filho do arquiteto do rei, que primeiro
se voltou para os pobres, desprezados, analfabetos e disse: ‘Ensineme’3 (tradução nossa)” (LANE, 1989, p. 63). Moura (2000) salienta que
além de reconhecer a língua de sinais como forma de comunicação
entre os surdos, L’Epée possibilitou a passagem da educação individual
para a educação coletiva, permitindo que surdos que não pertenciam
2 “the National Institution for Deaf-Mutes it was the first public school for the deaf in the history of the world and
the inspiration and model for hundreds that would soon follow” (LANE, 1989, p.05).
3 “It was the abbé l’Epée, son of the king’s architect, who first turned to the poor, despised, illiterate deaf and said
‘Teach me’ (LANE, 1989, p. 63).
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à nobreza também tivessem acesso à educação. O instituto de L’Epée
recebeu professores de vários países da Europa para aprenderem sua
metodologia e implantarem-na em seus respectivos países. No ano da
morte de L’Epée, em 1789, já existiam dezenas de escolas de surdos na
França e em toda a Europa, as quais já atendiam quase dois mil alunos
surdos (LANE, 1989).
O discurso dos opositores da metodologia de L’Epée ganhou
força com sua morte e apesar da comprovada eficácia do método, que
possibilitou aos surdos tornarem-se matemáticos, químicos, pintores,
escultores, poetas, marinheiros, soldados, etc, (LANE, 1989), tem-se uma
retomada dos princípios oralistas, considerado um método acima de
todos os métodos, e do discurso que parte desta FD oralista. O principal
argumento era o de que, ainda que aprendessem a língua de sinais,
os surdos estariam restritos e limitados a conversarem apenas entre si
ou num restrito grupo de usuários falantes dessa língua, enquanto o
aprendizado da língua oral permitiria a eles se relacionarem com os que
ouvem.
Os enunciados formulados a partir dessa FD consideram que
“somente a fala pode suprimir todas as barreiras e dar acesso a carreiras
onde a perda de audição não é um obstáculo absoluto. [...] somente a
oralização é a arca sagrada que pode conduzi-los ao meio social que
aspiram” (INES, 2013, p.10). Desse modo, era necessário evitar que os
surdos tivessem acesso à língua de sinais uma vez que, segundo estes, o
aprendizado da língua de sinais prejudicaria o aprendizado da oralização
e da leitura labial. Segundo o INES (2013, p. 75), o discurso que circulava
era: “não se sirva de um sinal quando ele pode ser substituído por uma
fala. Tome cuidado para que a criança faça o mesmo”.
O discurso oralista torna-se hegemônico e fonte dos dizeres e
dos sentidos acerca da surdez, numa perspectiva mundial, a partir
do Congresso Internacional de Educação para Surdos realizado, em
Milão, em 1880, em que o método oralista alcança o status de único
e verdadeiro método para o ensino de surdos. Os participantes desse
congresso entenderam que somente com o uso do método oral puro
os surdos conseguiriam atingir o mesmo nível de desenvolvimento que
as pessoas ouvintes e que os métodos que utilizavam a língua de sinais
deveriam ser abandonados, uma vez que, segundo estes, a linguagem de
sinais impede o progresso da linguagem (INES, 2011).
Deve-se renunciar o uso de sinais. [...] Para transformar
um bebê surdo em um ser humano falante, dê a ele o que
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as nossas mães nos deram: a linguagem. [...] de todos os
movimentos para expressão de ideias, o labial é o mais
perfeito. A fala é o melhor e único método possível (INES,
2011, p. 24).

As deliberações do congresso de Milão, como ficou conhecido,
foram amplamente seguidas pelas instituições que atendiam às pessoas
com surdez em todo o mundo. Além disso, os dizeres proferidos nesse
evento foram cristalizados no imaginário social e passou-se a produzir,
pelo interdiscurso, novos dizeres que, ao manterem os sentidos já
estabilizados, produzem a atualização de uma memória do discurso
sobre o surdo, a surdez e sobre a oralização.
MEMÓRIA(S) NO DISCURSO SOBRE O IMPLANTE COCLEAR (IC)

Dias (2018) afirma que em nossa sociedade capitalista as relações
de poder estão pautadas no desenvolvimento de tecnologias que atuam
como dispositivos de controle “sobre o outro e sobre os desejos do
outro” (DIAS, 2018, p. 26). Assim, em nosso arquivo, é possível perceber
que há no discurso sobre o IC uma retextualização de memória, uma
retomada e atualização dos discursos já ditos, principalmente no que
tange à importância da oralização às pessoas surdas e à insuficiência
da língua de sinais para tal propósito. Pelo funcionamento dessa
memória discursiva, contribui-se para o apagamento da surdez
enquanto identidade de um grupo dotado com uma língua, reforçando
a ideia desta enquanto uma deficiência, um problema que precisa ser
combatido e que pode ser minimizado ou mesmo sanado pelo uso de
novos instrumentos tecnológicos que passam a ser significados como
instrumentos de inclusão social.
Ainda segundo Dias (2018, p.40), “o sentido da tecnologia é
efeito do modo como ela é significada politicamente na constituição
dos artefatos do mundo numa relação indissociável com a forma das
relações sociais políticas e econômicas, numa determinada formação
social”. No caso dos discursos que circulam sobre o IC no arquivo
que selecionamos, é possível perceber uma evidenciação do IC e um
apagamento da língua de sinais, como se nota no recorte a seguir:
A gente vai começar hoje com umas histórias incríveis,
inspiradoras de pessoas que estão usando a tecnologia
para superar limitações físicas. Ontem foi o dia nacional
de combate e prevenção à surdez, por isso, eu vou
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começar com a história desse menino lindo aqui, o Enzo
[...] o Enzo nasceu com uma surdez profunda e a pouco
mais de um ano ele fez um implante coclear (IMPLANTE
COCLEAR. Encontro. Rio de Janeiro: Rede Globo, 11 de
novembro de 2013. Programa de TV).

Observa-se que o implante coclear é trazido como uma tecnologia
de sucesso, capaz de garantir uma solução eficiente para a surdez, o que
torna Enzo um exemplo bem-sucedido. Verifica-se ainda que embora
existam datas que marquem socialmente a discussão sobre a surdez e
sobre a língua de sinais, tais como o dia 24 de abril (Dia nacional da
Libras) e o dia 26 de setembro (Dia nacional dos surdos), os programas que
tomamos como material de análise foram veiculados em datas que, pela
rede de formulações disponíveis, retomam dizeres que compreendem a
surdez como uma limitação física que precisa ser normalizada a partir do
uso de novas tecnologias, tais como o IC, a saber: o dia 10 de novembro,
dia nacional do combate e prevenção à surdez.
Diferente do programa que retoma o combate e prevenção à
surdez, no programa exibido em 21 de outubro esta não se encontra
explicitamente mencionada, mas a temática do IC é trazida a partir da
história e do cotidiano de uma família nuclear tradicional, pai, mãe e
filhos, que descobriram, após o nascimento de trigêmeos, que duas das
três crianças nasceram com surdez e as submeteram à cirurgia para a
colocação do IC. Mostra-se, durante a tratativa da questão, cenas do
cotidiano familiar dos pais interagindo com os filhos implantados.
Nesse mesmo programa, é trazida ainda uma outra história, de uma
surda adulta, que também se submeteu à cirurgia do IC e que, por conta
desse procedimento, conseguiu a chance de formar uma família nuclear.
Percebe-se que, embora a comemoração do dia da valorização da
família não tenha sido literalmente explicitada pelo sujeito divulgador
(jornalista), há, a construção de uma formulação de que só se pode
constituir família e ser feliz se não houver um sujeito surdo, se aquele
sujeito com a deficiência tiver sido, por meio da tecnologia, por meio
da medicalização, normalizado, sendo capaz de utilizar-se da língua da
maioria ouvinte.
Um terceiro programa que nos apresenta uma atualização da
memória corresponde ao exibido no dia 11 de setembro. Este traz
como tema principal a discussão sobre a importância da audição e
das tecnologias existentes para o combate à surdez, o que nos permite,

230

p. 220-239 • Dossiê Temático • 2020

não apenas pela data de veiculação, mas também pela temática, uma
retomada dos discursos postos em funcionamento no Congresso de
Milão, que decidiu, no dia 11 de setembro de 1880, pela sobreposição
do método oral a qualquer outra metodologia de ensino, uma vez que
somente a fala poderia proporcionar às pessoas com surdez condições
efetivas de inclusão social e de perspectivas de futuro, dizeres que
aparecem atualizados em todo o nosso arquivo, como nos trechos
abaixo:
É toda uma mudança de futuro que ela pode ter por ouvir
bem a partir de agora. (IMPLANTE COCLEAR. Bem Estar.
Rio de Janeiro: Rede Globo, 03 de outubro de 2016.
Programa de TV).

(...) no início pra gente foi um grande susto... mas:: ainda
bem que eles são dessa era da tecnologia... e eles podem
ouvir. (IMPLANTE COCLEAR. Encontro. Rio de Janeiro:
Rede Globo, 07 de outubro de 2014. Programa de TV).

Embora compreendamos que o sentido de uma palavra é
determinado pelas posições ideológicas em jogo e muda de acordo
com as posições sustentadas por aqueles que as empregam, Dias (2018,
p.40) nos esclarece que há sentidos que “estão de tal modo cristalizados
numa palavra ou conceito, que os outros sentidos possíveis ficam no
sem-sentido. Um exemplo disso é a relação sucesso e tecnologia”. Isso
é o que podemos perceber no recorte acima, o IC é apresentado como
um dispositivo isento de falhas e, além disso, como uma representação
do novo e do progresso.
Percebemos também que o uso das expressões ‘mudança de
futuro’ e ‘ainda bem’ a tentativa de construção no imaginário social que
coloca o Implante Coclear no lugar daquilo que normaliza os sujeitos,
lhes permite o progresso, o sucesso, ao passo que constrói a língua de
sinais como o lugar de representação do velho, do fracasso, de uma
possibilidade que não se espera utilizar. Acerca disso, em meio aos
discursos que enunciam pelo uso do IC, Rezende (2012) afirma que, em
geral, a língua de sinais é considerada apenas em último caso, quando
todas as outras alterativas para o alcance da língua oral falharam, ao
que Pfeifer (2015) acrescenta que o IC é uma questão de garantia da
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acessibilidade e que a precocidade na realização do procedimento é um
fator fundamental para seu sucesso, tornando-o uma prioridade.
Essa valorização dada ao ouvir e ao falar representa uma
retomada e a manutenção dos sentidos já atribuídos aos sujeitos surdos,
especialmente por aqueles que os consideram como dependentes,
infelizes e frustrados por serem incapazes de oralizar e viver numa
sociedade majoritariamente ouvinte. Mantêm-se em circulação os
discursos que colocam sobre as pessoas surdas a responsabilidade pelo
aprendizado da língua oral. INES (2013, p.90) destaca que “é hábito dos
professores que ensinam pelo método oralista afirmar para seus alunos
que, se eles se esforçarem em aprender a falar, poderão evitar serem
vistos como surdos-mudos”.
a capacidade auditiva de uma pessoa, ela vai também dá
vontade de aprender, de superar e o Enzo é uma pessoa
extremamente aberta a novos conhecimentos. [...] o Enzo
tem essa característica porque ele quer mais e mais e mais
as fonos. A pedagoga sempre fala que ele foca muito na
terapia, ele presta atenção, ele quer muito (IMPLANTE
COCLEAR. Bem Estar. Rio de Janeiro: Rede Globo, 11 de
novembro de 2013. Programa de TV).

Uma vez imputada sobre o sujeito surdo a responsabilidade pela
aquisição da língua oral e pelo sucesso das terapias aplicadas, nega-se a
possibilidade de insucesso dos recursos investidos e mantém-se o discurso
desses tratamentos, como a cirurgia de IC, por exemplo, como infalíveis,
uma vez que as falhas, se devem ao não comprometimento do indivíduo
com o tratamento e não à tecnologia e/ou às terapias aplicadas. Lane
(1989) refuta esse argumento quando relata as dificuldades enfrentadas
por um surdo quanto à sua oralização. Ele diz (LANE, 1989, p.16):
‘Taa, daaa, teee, deee”, ele me fez gritar repetidas vezes,
mas contorcendo meu rosto como podia, lutando contra
as lágrimas, procurando desesperadamente, em pânico,
pelo lugar na minha boca com precisão para colocar
minha língua, atento à minha respiração - não obtive êxito
(tradução nossa).4.
4 ‘Taa, daaa, teee, deee’, he made me screech again and again, but contort my face as I would, fighting back the
tears, search as I would desperately, in a panic, for the place in my mouth accurately to put my tongue, convulse
as I would my breathing – I succeeded no better”
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Ainda sobre essa questão, Rezende (2012) ressalta que o IC não é
a cura para a surdez, que sua colocação não significa acesso imediato
às habilidades da fala e do ouvir, já que o implantado necessita de
constantes e intensos tratamentos com fonoaudiólogos que podem, em
muitos casos, não surtir os efeitos esperados pela equipe médica e pela
família, gerando frustações. Por esse motivo, Pfeifer (2015, p. 42) orienta
que antes de se resolver pelo IC é preciso que o candidato ou seus
familiares “[estejam] sabendo o que é implante coclear, como funciona,
o que se pode esperar dele, quem pode e quem não pode fazer, quais
são os custos envolvidos”.
Apesar disso, o IC é continuamente tratado, em nosso material de
análise, como um recurso isento de falhas e, em geral, recomendado
a todos os sujeitos que apresentarem surdez bilateral de grau severo
ou profundo, apagando-se, assim, o fato de que existem casos em que,
mesmo que o surdo tenha este tipo e grau de surdez, este dispositivo não
é recomendado. Este apagamento reforça o que afirma Dias (2018) sobre
a tecnologia ser um instrumento de poder e de dominação servindo ao
interesse de alguns e de que, pelo que a autora chamou de imaginário
da tecnologia, o sujeito é colocado como o criador daquilo que é
socialmente desejado e que garantiria a continuidade da vida por meios
técnicos.
Em nosso arquivo, isso é percebido quando comparamos o
discurso dos defensores do método oral e de suas tecnologias proferidos
no final do século XIX com o discurso proferido pelos sujeitos de nosso
material de análise, os quais significam em seus discursos o IC é como o
recurso tecnológico historicamente esperado para um efetivo tratamento
da surdez.
“oralizar a quem não fala é prestar-lhe um grande serviço;
mas para obter esse resultado não poderíamos, desde já
recorrer aos métodos científicos [...] e se estes métodos não
são ainda suficientemente práticos, não seria útil pesquisar
os meios de atingir esse resultado” (INES, 2013, p. 19).

“O senhor pode salvar a vida de muitas crianças por aí
tendo um cidadão produtivo, né, que vai se integrar na
sociedade (IMPLANTE COCLEAR. Bem Estar. Rio de
Janeiro: Rede Globo, 19 de maio de 2009. Programa de
TV).
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Observa-se, por um lado, a manutenção do discurso da oralização
como única alternativa viável às pessoas com surdez e, por outro, o
alcance de uma tecnologia, tão almejada no final do século XIX e início
do século XX, que pode dotar os sujeitos surdos com aquilo que os
tornará úteis à sociedade, a fala. Entendendo que a língua serve para
comunicar e para não comunicar e que se diz de uma forma para não
se dizer de outra, podemos perceber que, no trecho recortado de nosso
arquivo, ser surdo e não ser oralizado é ser incapaz, improdutivo,
dependente de benefícios sociais, em contrapartida, ser implantado
denota independência, capacidade para contribuir socialmente. Além
disso, evidencia-se, ainda, a importância do IC e a urgência de sua
utilização uma vez que é um procedimento que pode ‘salvar vidas’.
Outro aspecto presente em nosso arquivo que aproxima o
discurso sobre o IC veiculado pelos programas matinais da Rede
Globo dos discursos oralistas cristalizados em nosso imaginário social,
possibilitando uma atualização de memória, diz respeito à maneira
como o assunto é abordado, em geral, a partir da exposição das histórias
de vida de pessoas que foram submetidas à cirurgia para a colocação
do aparelho e, principalmente, pela demonstração do momento em que
este foi ativado.
(...) um mês depois chegou o dia de ativar o implante...
antes a Mariane tira o aparelho auditivo que usa no outro
ouvido... a fonoaudióloga então liga o implante... primeiro
com sons bem baixinhos... (...) e ela começa a escutar
(IMPLANTE COCLEAR. Bem Estar. Rio de Janeiro: Rede
Globo, 03 de outubro de 2016. Programa de TV).

(...) a gente ver o momento em que ele... ouve pela
primeira vez... e é exatamente a voz da mãe a Fabiana que
tá aqui junto com o Darlison que é o pai dele (IMPLANTE
COCLEAR. Encontro. Rio de Janeiro: Rede Globo, 07 de
outubro de 2014. Programa de TV).

A doutora Maria vai fazer essa ativação gente... NESSE
momento aqui no palco do encontro... então vai ser a
primeira vez... que:: o:: Vitório vai ouvir algum tipo de som
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(IMPLANTE COCLEAR. Encontro. Rio de Janeiro: Rede
Globo, 07 de outubro de 2014. Programa de TV).

Lulkin (2000) afirma que no final do século XIX e até meados do
século XX era comum a prática de mostras públicas nas instituições
educadoras de surdos, especialmente entre aqueles que se utilizavam
de métodos pautados no oralismo. Estas se constituíam principalmente
de espetáculos artísticos e mostras escolares que induziam os surdos à
oralização diante de uma plateia como forma de demonstrar a capacidade
que estes tinham de adquirir a linguagem oral e a qualidade do método
utilizado. Salienta-se que, embora a discussão seja fomentada pela
mídia e não pela escola, mantém-se a prática das mostras públicas como
determinante para a possibilidade de uma adesão social. Além disso, a
tecnologia aqui passa a funcionar como a possibilidade de realização
daquilo que falta.
Importante ainda ressaltar que, considerando o fato de que nosso
arquivo diz respeito a materiais dos programas matinais armazenados
em plataformas digitais, tais como o Youtube e o Globo Play, que têm
produzido mudanças nas discursividades do mundo, colocando em um
outra ordem a relação do sujeito com a produção de sentidos, parecenos possível apontar para o fato de que além da memória discursiva,
compreendida em todo o material analisado, atravessa nosso material
a memória metálica, tal qual como proposta por Orlandi (2006), mas,
principalmente, vemos funcionar a memória digital, formulada por Dias
(2018). Orlandi (2006) distingue três noções de memória: memória
discursiva, memória de arquivo e memória metálica. A primeira, como
já discutimos anteriormente, se constitui pelo esquecimento e reside no
fato de que algo fala sempre antes em outro lugar, independentemente.
São os dizeres já ditos ou possíveis que garantem a formulação de um
novo dizer. A memória de arquivo, diferente da primeira, é aquela
que não se esquece, aquela que as instituições “praticam, alimentam,
normatizando o processo de significação, sustentando-o em uma
textualidade documental” (ORLANDI, 2006, p. 05).
A memória metálica, por sua vez, é aquela produzida pelo
atravessamento da tecnologia, especialmente pela mídia. Esta diz respeito
à circulação, que não se produz pela historicidade, mas pela repetição,
reprodução. Diferente da memória discursiva que se localiza no eixo
da constituição (o eixo vertical), e que se constitui pelo esquecimento,
a memória metálica se localiza no eixo horizontal e se constitui pelo
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acúmulo de dados que são (re)atualizados. Essa memória trabalha com
quantidade, sua significação se dá pela circulação da informação.
Ao tratarmos sobre a questão do IC, percebemos que nosso
arquivo apresenta um atravessamento tanto de uma memória discursiva
quanto de uma memória metálica. É a partir desse atravessamento que
Dias (2018) propõe a noção de memória digital. Nas palavras da autora
(DIAS, 2018, p. 161), a memória digital “é um resíduo que escapa à
estrutura totalizante da máquina e se inscreve já no funcionamento
do discurso digital, pelo trabalho do interdiscurso [...] considerando o
acontecimento do digital”. Assim, a memória digital não funciona, como
a memória metálica, pela quantidade de dados, por sua capacidade
de armazenamento, nem tampouco como a memória discursiva que
já se encontra situada no eixo da constituição e funcionamento pelo
esquecimento, mas no lugar da contradição “onde a memória escapa à
estrutura totalizante da máquina (memória metálica), saindo do espaço
da repetição formal e se inscreve no funcionamento do interdiscurso
(memória discursiva)” (DIAS, 2018, p. 105), embora estas sejam de
natureza distintas. Como recorte que corrobora com nossa afirmação,
podemos apresentar a retomada, nos programas matutinos, de uma
matéria sobre o IC veiculada pelo Fantástico, um programa noturno,
exibido pela Rede Globo nas noites de domingo:
A gente vai ver, rever alguns personagens que emocionaram
a gente numa reportagem feita pelo fantástico há pouco
tempo atrás. Eram pessoas surdas que voltaram a escutar
(IMPLANTE COCLEAR. Bem Estar. Rio de Janeiro: Rede
Globo, 18 de setembro de 2012. Programa de TV).

Segundo Orlandi (2004), a mídia utiliza-se da memória metálica
para, pela repetição, fazer circular determinado discurso e assim darlhe maior visibilidade. Considerando que a mídia trabalha em função
da audiência e que esta produz seus programas pela antecipação de
seu público-alvo, parece-nos possível dizer que, ao reproduzir em um
programa matutino uma matéria sobre o IC que já havia sido veiculada
num outro programa, a emissora, por meio de relações de poder que
lhes são próprias, pauta o controle sobre o outro, sobre os desejos do
outro, recortando o que fora proferido outrora e apresentando-o, num
movimento de atualização, para aquele que seja o público: as mulheres
mães de crianças surdas, assistentes dos programas matutinos da Rede
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Globo, que podem a qualquer momento retomá-los em plataformas
digitais, já que “ as ‘grandes decisões’ dos sujeitos são cada vez mais
determinadas por aquilo que circula pelo digital” (DIAS, 2018, p.59). É
nisso que vemos o escape da estrutura totalizante da máquina e vemos
uma inscrição no funcionamento interdiscursivo, que permite-nos
pensar em como o discurso digital se coloca no processo de produção
de sentidos.
ALGUMAS CONSIDERAÇÕES

Entendendo que os discursos são históricos, uma vez que
se produzem em condições determinadas, que influenciam novos
acontecimentos e que, no discurso, temos o entrecruzamento de vários
dizeres, nos propusemos, neste artigo, a analisar a maneira pela qual os
discursos do oralismo, que defendem a aquisição da língua oral pelos
sujeitos surdos como única forma destes serem incluídos na sociedade,
se atualizam nos discursos sobre o implante coclear, uma tecnologia
desenvolvida e disponibilizada para aqueles que nasceram surdos ou
que perderam a audição. Para tanto, selecionamos como arquivo oito
exemplares, produzidos entre 2009 e 2016, de programas matinais da
TV Globo que trataram da temática, disponibilizados em plataformas
digitais, o que nos fizera compreender a relação com a memória digital,
que historiciza o repetível. A partir do dispositivo teórico-metodológico
da análise de discurso pecheutiana, foi possível observar que, ao longo
do tempo, a busca por tornar o sujeito surdo um sujeito semanticamente
normal se dera pela incessante tentativa de fazer com que ele se
apropriasse da língua da maioria ouvinte e falasse, como forma de
representar-se em sociedade como aquele capaz de desenvolver ações
e ser dotados de responsabilidade, constituindo-se como um sujeito de
direito.
Essa busca, que de início pauta-se pela defesa do Oralismo, na
atualidade, ressignifica-se pela proposição do Implante Coclear como
aquele que, por paráfrase dos dizeres veiculados em nosso material, pode
salvar a vida do surdo. Como dito em momento anterior, as tecnologias
são desenvolvidas como instrumentos de poder e de controle sobre o
outro e sobre os seus desejos, servindo ao interesse de alguns, tal qual
dito por Dias (2018). Nesse sentido, percebemos que, ao enunciar o
implante coclear como um instrumento tecnológico de sucesso, isento
de falhas e capaz de dotar aqueles que se submeterem ao procedimento
cirúrgico em condições de igualdade àqueles que nasceram ouvintes,
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traz-se o discurso tecnológico como aquele que viabiliza que os
preceitos colocados pelo discurso oralista se cumpram entre os sujeitos
que a ele aderem, numa busca constante pela negação de discursos
outros que falem pela diversidade linguística, pela identidade surda e
pela própria possibilidade de o sujeito surdo marcar-se em sociedade
por sua deficiência não tomando-a como falta, mas como diferença.
REFERÊNCIAS
COSTA, G. C. Sentidos de Milícia: entre a lei e o crime. Campinas, SP: Editora da
Unicamp, 2014.
COURTINE. J. J. O chapéu de Clémentis. In: INDURSKY, Freda; LEANDRO-FERREIRA,
Maria Cristina. Os múltiplos territórios da Análise do Discurso. Porto Alegre: Editora
Sagra Luzzatto, 1999.
DIAS, C. Análise do discurso digital: sujeito, espaço, memória e arquivo. Campinas, SP:
Pontes Editoras, 2018.
INES – Instituto Nacional De Educação De Surdos. Atas: Congresso de Milão [de] 1880.
Rio de Janeiro: INES, 2011
LANE, H. A máscara da benevolência: a comunidade surda amordaçada. Lisboa: Instituto
Piaget, 1992.
LOPES, M. C. Surdez & Educação. São Paulo: Edições Pedago, 2010.
LULKIN, S. A. O silêncio disciplinado: a invenção dos surdos a partir de representações
ouvintes. Porto Alegre: UFRGS, 2000.
MARIANI; B. S. C. O comunismo imaginário: práticas discursivas da imprensa sobre o
PCB (1922-1989). Campinas, SP: [s.n.], 1996
MOURA, M. C. O surdo: caminhos para uma nova identidade. Rio de Janeiro: Revinter,
2000.
ORLANDI, E. P. Interpretação: autoria, leitura e efeitos do trabalho simbólico. Campinas:
Pontes, 2004. 4ª edição.
ORLANDI, E. Conversa com Eni Orlandi. In. BARRETO, Raquel. Teias: Rio de Janeiro,
ano 7, nº 13-14, jan/dez, 2006.
ORLANDI, E. (Org.). Discurso e políticas públicas urbanas: a fabricação do consenso.
Campinas, SP: Editora RG, c2010
ORLANDI, E. P. Análise de Discurso: Princípios e Procedimentos. 12ª ed. Campinas, SP:
Pontes editores, 2015.

238

p. 220-239 • Dossiê Temático • 2020

PÊCHEUX, M. Semântica e discurso: uma crítica à afirmação do óbvio. Tradução de Eni
Orlandi [et al.] 2ed Campinas, SP: Editora da Unicamp, 2014
PÊCHEUX, M. Análise de discurso: Textos selecionados: Eni Puccinelli Orlandi.
Campinas, SP: 4ª edição. Pontes Editores, 2015.
PFEIFER, P. Novas crônicas da surdez: epifanias do implante coclear. São Paulo: Plexus,
2015.
REZENDE, P. L. F. Implante coclear: normalização e resistência surda. 1. Ed. Curitiba,
PR: CRV, 2012
SILVA, O. M. A epopeia ignorada: A pessoa deficiente na história do mundo de ontem e
de hoje. São Paulo: CEDAS, 1987.
Recebido em: 05/07/2020
Aceite: 03/11/2020

239

