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APRESENTAÇÃO
Este é o primeiro número do volume 17 da Diálogos Pertinentes,
revista vinculada ao curso de Letras e ao Programa de Pós-graduação
em Linguística da Universidade de Franca (UNIFRAN), cujo objetivo é
publicar e divulgar artigos científicos nas áreas de Letras, Linguística,
Literatura e Educação. Neste número, trazemos oito artigos e uma resenha
que contemplam os campos da Análise de Discurso, Psicanálise, Estudos
Bakhtinianos, Sociolinguística e Retórica.
No primeiro artigo, intitulado “Cópula com virgem”: processos
de significação em dicionários de Língua Portuguesa, Fernanda Surubi
Fernandes e Olimpia Maluf Souza analisam os verbetes de dicionários
dos séculos XVIII e XIX, contrapondo os processos de significação para
os nomes “estupro” e “estuprar” ao verbete do Dicionário Houaiss da
Língua Portuguesa, do século XXI. Observa-se um deslocamento na
definição de estupro, que passa de “copula com virgem” a crime contra
a pessoa. Analisar os verbetes estupro e estuprar, em dicionários de
diferentes épocas, permite compreender a língua como um processo,
visto que está em constante mudança, mas que é também constitutivo
dela o funcionamento de um já-dado.
O segundo artigo traz uma discussão sobre os modos de
designação para Carolina Maria de Jesus e Quarto de Despejo: diário de
uma favelada. As autoras Gabriela Moreira Buranelli e Aline Fernandes
de Azevedo Bocchi oferecem uma interpretação que contempla a
categoria da contradição no funcionamento de designações recortadas de
manchetes de jornais que circularam no ano de lançamento do primeiro
livro de Carolina, obra de grande repercussão, traduzida em 14 idiomas.
A pesquisa analisa as designações “a favelada”, “escritora-favelada” e
“escritora negra”, além de mobilizar questões sobre o funcionamento do
nome próprio, importante forma de designação que opera nos processos
de identificação da sujeita negra Carolina.
Thales de Medeiros Ribeiro e Lucília Maria Abrahão e Sousa
discorrem, no terceiro artigo desta edição, sobre o terror contemporâneo
que vitima no Brasil as populações negras e periféricas, a partir das
discussões de Althusser, Foucault e Mbembe. Efeitos de uma doença
crônica no Brasil, muito além da pandemia analisa a associação entre
o poder de Estado e o uso generalizado da violência enunciada no
documentário “As histórias por trás do recorde de mortes pela polícia em
plena pandemia”, publicado pela BBC News. Ao apresentar o enunciado
“A nova vítima de nossa doença crônica”, publicado na ocasião da morte

do adolescente João Pedro por uma ação da polícia no Rio de Janeiro, o
artigo dá a ver as divisões de sentidos entre a “pandemia” e uma “doença
crônica” que remete à tensão histórica dos sentidos regularizados desde
a escravização, os quais sustentam práticas de racismo estrutural e
extermínio perpetradas pelo Estado.
Os caminhos da memória em Freud: traço, rearranjo, tradução e
índice é o título do quarto artigo que compõe este número da Diálogos
Pertinentes. Os autores Laelson Matos Ribeiro Júnior e Edvania Gomes
da Silva discutem o desenvolvimento da concepção de memória na
teoria psicanalítica de Sigmund Freud. Após uma revisão sistemática, os
pesquisadores identificam três momentos principais articulados a: i) uma
concepção de memória enquanto produção; ii) a memória arquivista;
iii) após reelaborações, uma concepção de memória em seu caráter de
singularidade e construída a partir de múltiplos registros é assumida. Ao
estabelecer os contornos de um percurso da memória nos trabalhos de
Freud, observando configurações e reconfiguração marcadas no interior
da teoria freudiana, o estudo permite reconhecer conceituações e suas
nuances acerca da memória, bem como suas implicações para o modo
de pensar a subjetividade a partir da psicanálise.
O quinto artigo desta edição é de autoria de Leonardo Mailon
Borges e Marina Célia Mendonça e intitula-se A linha tênue entre a vida
e a arte: reflexões dialógicas sobre o autor-criador na seção um dedo de
prosa da HQ Chico Bento moço, de Mauricio de Sousa. Nele, investigamse as marcas do autor-criador manifestadas pelo sujeito organizador dos
textos emoldurados, com o objetivo de compreender o engendramento
de vozes sociais e seus respectivos diálogos entre a vida e a arte. Para
tanto, analisa-se a seção Um dedo de prosa das edições 2, 3, 4 e 5 da
referida HQ, observando as vozes sociais emanadas pelo discurso do
autor-criador, no viés da dialogia. A partir de leituras teórico-críticas do
trabalho do Círculo de Bakhtin, apresentam-se os conceitos de ideologia
e enunciado concreto, bem como excedente de visão e conhecimento.
Com as análises, pode-se verificar que argumentações defendidas pela
voz que se manifesta nas seções finais das revistas suscitam um outro,
pela alteridade, na cadeia enunciativa, conduzindo aproximações
permanentes entre o herói e o seu contemplador.
Escrita de diários e autonomia em contexto de aprendizagem
telecolaborativa de línguas é o sexto artigo contemplado na revista.
Os autores Suzi Marques Spatti Cavalari e Silvia Cristina Soggio Del
Monte analisam o teletandem, um modelo bilíngue de aprendizagem

telecolaborativa em que pares de falantes de línguas diferentes se
encontram virtual e regularmente a fim de aprenderem a língua (e a
cultura) um do outro. Trata-se de estudo preliminar sobre o uso de diários
para promoção de aprendizagem autônoma em contextos pedagógicos a
partir do estabelecimento de estágios que caracterizam o desenvolvimento
da autonomia, o papel desempenhado pelo aprendiz e pelo professor,
e aspectos socioafetivos e contextuais que são mediadores do processo,
buscando mapear quais elementos/registros dos diários caracterizam a
autonomia do aprendiz.
O sétimo artigo intitula-se Crenças linguísticas de alunos do ensino
fundamental: um estudo sociolinguístico. Nele, as autoras Juliana Bertucci
Barbosa, Larissa Campoi Peluco e Rafaela Regina Ghessi-Arroyo analisam
crenças linguísticas de alunos do Ensino Fundamental de uma escola
pública da cidade de Monte Azul Paulista. Ancorado na abordagem da
Sociolinguística Variacionista, o estudo investiga a realidade linguística
que perpassa o contexto escolar, discute a importância de extinguir
preconceitos linguísticos e conscientizar alunos (e professores) a
respeito da heterogeneidade ordenada do sistema linguístico. Como
resultado, destaca-se a aproximação dos alunos às convenções e aos
padrões institucionalizados, dissociadas de uma concepção de língua
heterogênea, dinâmica e social.
Construções persuasivas de oradores em lives durante a pandemia
é o oitavo artigo que compõe este número do periódico. No estudo,
os autores Maria Francisca Oliveira Santos e Romildo Barros da Silva
analisam lives realizadas em contexto universitário, observando como
cada orador se apresenta em relação ao caráter demonstrado pelo seu
ethos, com evidências de prudência, virtude e benevolência. Tendo em
vista uma abordagem ancorada nos princípios da retórica, as análises
apontam para uma tendência de o ethos mostrar-se, inteligentemente, de
modo geral, como sábio, poderoso, articulador das ideias e ardiloso, e,
também, flexível, cordato e calmo.
Fecha este primeiro número do volume 17 da Diálogos Pertinentes
a resenha do livro Um percurso para a emoção: sobre a obra Trajetória
das paixões – uma retórica da alma, redigida por Alan Ribeiro Radi e
Maria Flávia Figueiredo. Nessa importante obra, são apresentadas
as elucubrações da autora que propôs um novo modo de analisar as
emoções por intermédio de um percurso retórico denominado “trajetória
das paixões”.

Os artigos contemplados abordam perspectivas teóricas múltiplas,
aplicadas a diferentes tipos de materiais. São pesquisas pertinentes
às ciências da linguagem, com contribuições importantes para
pesquisadores, pós-graduandos e docentes interessados nas questões do
texto e do discurso.
Marilurdes Cruz Borges
Aline Fernandes de Azevedo Bocchi
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RESUMO

Este estudo compreende os processos de significação dos verbetes
estupro e estuprar em dicionários de língua portuguesa, analisando-os
como um objeto simbólico, a partir de estudos da Análise de Discurso
(ORLANDI, 2013). Os verbetes selecionados rementem uma constituição
histórica e social que materializa a violência contra a mulher na/pela
língua. Assim, formulações como “cópula com virgem” ou “crime”,
para definir estupro, apresentam a relação entre a estabilização e os
deslocamentos de sentidos, materializados nos dicionários, pois as
definições dicionarizadas expõem, por aquilo que silenciam, um préconstruído historicamente instalado sobre a violência contra a mulher, e
a própria condição de mulher, marcado na língua.
Palavras-chave: Discurso. Estupro. Corpo. Verbetes.
ABSTRACT

This study comprehends the signification processes of the words
estupro and estuprar in Portuguese-language dictionaries, analyzing
them as a symbolic object, based on studies of Discourse Analysis
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(ORLANDI, 2013). The selected entries complement a historical and
social constitution that materializes violence against women in / through
language. Thus, formulations such as “cópula com virgem” or “crime”
to define “estupro” present the relationship between stabilization and
the displacement of meanings, materialized in the dictionaries, as the
dictionary definitions expose, for what they silence, a historically prebuilt installed on violence against women, and the condition of women,
marked in the language.
Keywords: Discourse. Rape. Body. Entries.
INTRODUÇÃO

Para falar de/em estupro, partimos de uma memória constitutiva
que nos evoca a violência contra a mulher, para compreender seu
significado na relação com o processo histórico e ideológico. Sentidos
em movimento, em deslocamentos, mas em retorno, repetição. Assim,
com base na Análise de Discurso, compreendemos neste estudo os
sentidos de estupro a partir do modo como a ideologia remete aos efeitos
de evidência que se constituem na relação entre a língua e a história
(ORLANDI, 2007a).
Vigarello (1998), ao escrever sobre a história do estupro, apresenta
o quanto se questionou sobre o que era considerado estupro, e a definição
foi surgindo aos poucos, formando uma ideia do que é ou não é estupro,
produzindo modos de dizer que são ressignificados nas/pelas práticas
sociais em relação ao termo.
No século XVI, o autor mostra que o estupro está presente nos textos
do direito e é um crime, mas os termos que se usa, ou as penalidades que
se aplicam variam de acordo com a situação. “O estupro, como muitas
violências antigas, é severamente condenado pelos textos do direito
clássico e pouco penalizado pelos juízes” (VIGARELLO, 1998, p. 14). Às
vezes leva-se em conta muito mais o depoimento do estuprador, do que
o da vítima, que, ao fazer a acusação, é imediatamente tomada como
uma pessoa “manchada” e muitas vezes responsável pelo ocorrido.
O estupro torna-se ainda mais condenável quando a vítima é
menor de idade e/ou virgem, pois, no caso da virgindade, o que se leva
em consideração é o fato de a mulher não estar mais apta ao casamento,
pela perda da virgindade. Ou seja, o crime é maior por tornar a jovem
uma mulher “perdida” para o casamento, uma vez que, ao invés
de ser considerada vítima, ela passa a ser considerada uma mulher
“contaminada”
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O estupro provoca uma lesão ao mesmo tempo semelhante
e diferente das outras. Semelhante porque é o efeito
da brutalidade. Diferente porque é muitas vezes pouco
consciente no agressor, apagada pela efemeridade do
desejo, ao passo que intensifica a vergonha na vítima, a
idéia de uma contaminação pelo contato: a indignidade
atravessando a pessoa atingida para transformá-la aos
olhos dos outros. (VIGARELLO, 1998, p. 30).

Em muitos casos, principalmente durante o Antigo Regime, na
França do século XVIII, o autor observa uma tentativa de silenciar o
estupro usando outros termos, devido à visão da mulher ser considerada
como propriedade do marido. Assim, como propriedade, o ato de
denunciar o crime atingiria principalmente ao seu cônjuge. Dessa forma,
o estupro foi silenciado especialmente nos autos jurídicos, pois a vítima
não era levada em conta, mas o seu proprietário, assim, a mulher não
tinha voz e era silenciada em seu próprio sofrimento, podemos dizer
também em seu desejo, sua vontade.
De acordo com o autor, os termos comumente usados nos casos
de estupros de mulheres casadas eram “adultério cometido à força”,
“mulher forçada”, “adultério”. São termos que resguardavam o marido e
faziam da mulher uma propriedade do seu tutor, pai, marido etc.
Pensando nessa recursividade de nomeações, na relação língua
e história, analisamos os verbetes estupro e estuprar de dicionários de
língua portuguesa, observando a dispersão dos sujeitos e dos sentidos
em diferentes condições de produção.
Os dicionários analisados neste estudo foram: 1. Diccionario da
Língua Portugueza (SILVA, 1789); 2. Dicionário da Língua Brasileira
(PINTO, 1832); 3. Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa (HOUAISS,
2009).
Com a análise dos verbetes observamos as relações de sentidos,
estabelecidas por um funcionamento histórico e ideológico, materializadas
na língua, no modo como o estupro é definido, pois, o ato de definir,
de dizer seu significado, presente no objeto do dicionário, marca uma
relação com a ilusão de completude, e assim com a estabilização dos
sentidos. Por outro, quando observamos os verbetes e as definições que
os acompanham, sentidos são postos em funcionamento em um jogo
com a memória na/da língua.
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DICIONÁRIOS E VERBETES: SENTIDOS EM MOVIMENTO

Analisar os verbetes estupro e estuprar, em dicionários de
diferentes épocas, permite compreender a língua como um processo,
visto que está em constante mudança, mas que é também constitutivo
dela o funcionamento de um já-dado. Esse funcionamento de mudar e
de permanecer, constitutivo da língua, faz-se, na Análise de Discurso,
não pelos sentidos de oposição, mas por um batimento necessário e
constitutivo entre o mesmo e o diferente.
Nesse entendimento, os sentidos de estupro na relação com a
história colocam em funcionamento uma memória discursiva sobre a
violência contra a mulher. É daí, então, que resulta o funcionamento
de fazer falar na língua algo que é da ordem de uma exterioridade, de
uma memória, convocando a tensão entre a paráfrase e a polissemia
(ORLANDI, 2007a), pois é na repetição de um já-lá (paráfrase) que o
sentido novo se instala (polissemia), assim, o sentido pode sempre ser
outro mesmo na repetição, visto que, ao repetir, ocorre a instalação do
inusitado, pois a língua não é transparente e, por sua opacidade, abre-se
permanentemente à equivocidade, à deriva, aos deslocamentos.
Para a Análise de Discurso, a língua é constituída na relação com
a história, enquanto o lugar de onde se materializa a ideologia, na
produção e no silenciamento dos sentidos. A partir dessa compreensão,
analisar os verbetes permite compreender o dicionário enquanto um
objeto discursivo, uma lexicografia discursiva. Orlandi (2013), ao dizer
de uma lexicografia discursiva, afirma que nos dicionários os verbetes
são constituídos como acepções estabilizadas, mas que os mesmos
significam discursivamente, ou seja, produzem efeitos marcados pela
relação da língua com a história, assim considera-se
[...] não a função, mas o funcionamento do dicionário na
relação do sujeito com a língua, incluindo sua relação com
a memória discursiva. Compreender como o dicionário
funciona é compreender como são praticadas as políticas
da língua, especificamente o que chamamos a “língua
nacional” em sua necessidade de unidade, pensada em
sua relação constitutiva com a língua materna, e mais
amplamente com a noção de língua (ORLANDI, 2013, p.
115).

Compreende-se, portanto que todas as acepções dicionarizadas de
uma palavra/verbete não dão conta da movência dos sentidos que cada
palavra carrega.
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Esse funcionamento da memória de arquivo é postulado por
Pêcheux (2010, p. 51), como um amplo “[...] campo de documentos
pertinentes e disponíveis sobre uma questão [...]”, ou seja, trata-se de
uma memória institucional, uma memória cristalizada que, no caso dos
dicionários, se marca por condições de produção que só fazem funcionar
os efeitos do poder do Estado, controlando o ensino da língua(gem), pois,
através da eficácia de uma voz que instala uma dada relação históricoideológica, se exerce a dominação sobre o que pode e deve ser dito.
Nessa relação, trabalhar com verbetes de dicionários é compreender
a língua para muito além da tentativa de cristalização dos sentidos, pois,
para a Análise de Discurso, ao dizer, outros sentidos são silenciados,
mas continuam a significar. Nesse aspecto, o dicionário é tomado neste
estudo como objeto discursivo, visto que
[...] trata-se de um saber que coloca em jogo a transparência
da língua e que mostra as discrepâncias entre as palavras
e as coisas, entre enunciadores, entre discursos, em um
contexto em que se visa a conhecer uma nova realidade e
para isso a traduzir ou a interpretar a fala do outro (NUNES,
2008, p. 113).

São as condições de produção que vão constituir “uma nova
realidade”, “traduzir ou interpretar a fala do outro”, pois é a partir de
uma dada conjuntura, de uma dada formação discursiva que o sentido
se constitui, e através do real da língua, essa constituição produz outros
sentidos possíveis.
Assim, considerando o dizer de Orlandi (2007a, p. 43), “[...]
as palavras falam com outras palavras”, daremos visibilidade as
significações do termo estupro, pois, na sua história, a definição e até
mesmo o silenciamento do que seja estupro constitui seus sentidos na
atualidade, a partir de repetições e de deslocamentos, ou, de outro modo,
no batimento constitutivo da língua(gem), entre a unidade e a dispersão.
ESTUPRO/ESTUPRAR EM DICIONÁRIOS DE LÍNGUA PORTUGUESA: SILVA (1789) E PINTO (1832)

Ao analisar verbetes de dicionários, observamos que os de séculos
atrás apresentam sentidos diversos das acepções que se encontram
hoje dicionarizadas e, ao mesmo tempo, apresentam sentidos postos
pelas definições que não se deslocaram, mesmo sendo constituídas em
momentos históricos diferentes, pois conforme Nunes (2007, p. 173):
“Tomar o dicionário como um objeto histórico implica tanto em observar
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a estabilização dos sentidos em circunstâncias específicas, quanto em
apreender suas transformações, suas atualizações, suas rupturas”.
Esses processos de novos sentidos e de sentidos que são os
mesmos materializam a relação entre paráfrase e polissemia (ORLANDI,
2007a), que são constitutivas desses verbetes, que, por seus processos de
significação, constituem mutuamente os sujeitos e os sentidos.
Para a análise de tais dicionários, baseamos no que afirma Robin
(2016, p. 36) acerca do trabalho de historiadores contemporâneos
que tomam em conta “[...] a noção de recalque. Pois não é possível
compreender o trabalho memorial sem considerar as camadas do tempo,
esses ‘esquecimentos’ eficazes que permanecem como bases, essas
heterogeneidades, esses recuos e disjunções” (ROBIN, 2016, p. 36).
Vejamos como os verbetes apresentam-se nos dicionários o
Diccionario da Língua Portugueza (SILVA, 1789) e o Dicionário da Língua
Brasileira (PINTO, 1832).
Estupro. Cópula com virgem. (SILVA, 1789, p. 573).
Estuprar: Cometer estupro (SILVA, 1789, p. 573).
Estupro: Copula carnal com virgem. (PINTO, 1832, p. 485).
Estuprar: Cometer estupro (PINTO, 1832, p. 485).

Nessas sequências, o verbete estuprar remete a outro verbete:
estupro, recorrência dos verbetes em dicionários, em que palavra
puxa palavra, permitindo uma relação de sentidos dentro do próprio
dicionário.
Em sua circularidade, os verbetes acima materializam sentidos
relacionados a suas condições de produção, pois, em ambas as acepções
dicionarizadas, a palavra “cópula”, marca modos de olhar sobre/para
o comportamento sexual, colocando a virgindade em foco nessas
acepções.
Nessa direção, os sentidos de estupro aqui não remetem a crime,
mas um ato sexual realizado com uma pessoa virgem, se há, nesse
momento qualquer relação com violência ou crime, no modo de dizer
presente no dicionário não reverbera sentidos de violência.
O termo “carnal” é o que difere, em quase meio século, as duas
acepções, assim, quando se busca no próprio dicionário a definição
da palavra, encontra-se, em Silva (1789), “[...] coisa de carne, sensual,
lascivo, dado a luxúria, tempo em que se come carne, oposto a quaresma,
coito do macho com a fêmea”.
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Nessas acepções, pode-se compreender que o termo “carnal”
remete ao pecado, ao pecado da carne, pois, dadas as conjunturas
específicas do dizer, tais acepções são atravessadas por ideologias
moralizantes que conformam as formações discursivas religiosas,
evocando uma memória que coloca a mulher como a que seduziu o
homem ao pecado da carne (Eva e a sedução do homem pelo fruto
proibido). Desse modo, os sentidos postos pela quarentena bíblica
ensinam que fazer jejum é da ordem da purificação do corpo, enquanto
comer a carne é da ordem do pecado.
Nas relações parafrásticas de palavras que significam o verbete
estupro, temos:
Cópula = conjunção carnal (SILVA, 1789)
Carnal = coisa da carne, sensual, lascivo, dado a luxúria,
coito (SILVA, 1789)

Os termos cópula e carnal remetem a coito, a luxúria, a sensualidade,
produzindo como efeito a significação de pecado. Assim, os termos
cópula, carnal e luxúria, que circulam nos verbetes analisados, fazem
parte do eixo horizontal, no qual o efeito de pecado instala-se, enquanto
evidência, ou seja, como o efeito de sentido produzido a partir dessas
práticas. Dessa maneira, a análise permite dar visibilidade ao fato de que
os sentidos de pecado estão dados no eixo da constituição, portanto do
interdiscurso, da memória discursiva que conformou/conforma o pecado
da carne como algo do desejo interditado.
Dessa maneira, não pecar contra a castidade, continuar pura,
manter-se virgem é uma obrigação da mulher, ou seja, recalcar qualquer
desejo, daí os dois dicionários admitirem como estupro apenas o
praticado com virgem, assim, o homem que a estupra, que a desvirgina
é movido pelo desejo que a beleza, que o corpo da mulher provocou
nele, entretanto, o desejo feminino é silenciado nessa relação.
Nesse funcionamento, o termo virgem é o significante mestre que
serve de parâmetro para configurar o estupro, mas que pode ser também
a justificação dele, pois as mulheres mais puras, mais virginais, mais
castas são as mais belas e as mais cobiçadas.
Parece produtivo trazer as acepções dos dois dicionários antigos
para o verbete virgem:
Virgem = a pessoa que não pecou contra a castidade = que
não teve cópula carnal = mãe de Deus. (SILVA, 1789, p.
529)
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Virgem = que nunca pecou contra a castidade = que ainda
não se usou (PINTO, 1832, p. 1104).

Em Silva (1789), insere-se o sujeito, a “pessoa”, não atribuindo
gênero ao indivíduo, então não ser mais virgem é pecar não contra o
homem, mas contra Deus, pois pecou contra a castidade, teve cópula
carnal antes do “sagrado laço do matrimônio” e, portanto, não se
assemelha mais à mãe de Deus, que se tornou a mãe do salvador, sem
ter, contudo, perdido a virgindade.
No segundo dicionário, observa-se que o termo virgem se relaciona
ao pecado, à castidade e ao uso, assim é virgem aquela que não pecou,
que permanece pura e que nunca foi usada. O atrelamento de pecado à
perda da castidade e da pureza são regularidades nos dois dicionários,
mas é sintomático que Pinto (1832) associe a virgindade ao uso, pois
corrobora os sentidos de objeto e de propriedade, não da mulher com
ela mesma, mas dela em relação ao homem e à sociedade.
No primeiro dicionário temos, então, um funcionamento cujos
efeitos remontam à sobredeterminação divina, ditada pela Idade Média,
cuja obediência ditava e apartava os bons dos maus. No segundo, vemos
em funcionamento o advento da sociedade patriarcal, na qual a mulher
devia permanecer pura, casta e virginal como a mãe de Deus, até que
um bom homem tomasse posse dela, mantendo-a como seu objeto de
prazer e de procriação.
Dito de modo diferente, a virgindade está relacionada ao pecado
e a sua perda é marcada pela falta, enquanto os termos cópula e carnal
significam o ato sexual como pecado, de modo que a virgem se marca
pela não realização do ato. Ou seja, o que é da ordem do sexual, do
carnal está interditado às virgens.
A vinculação da virgindade com a cópula carnal, com o ato
sexual coloca em funcionamento que, mesmo silenciados pelo verbete,
produzem efeitos de que se trata de algo proibido. Trata-se, pois, de
uma proibição marcada pela relação com a ofensa: a Deus, pela noção
de pecado, e aos homens, pela noção de uso, de propriedade. Dessa
maneira, toda a concepção de violência que envolve o ato é silenciada,
pois a ofensa não se dá contra a mulher, mas contra Deus e contra os
homens, que, pela noção de patriarcado, a mulher se coloca a salvo da
luxúria, pelo casamento, instituído como uma relação de propriedade.
A definição dicionarizada apaga, então, a vítima, o sujeito
violentado, a mulher, pois, conforme apresentado anteriormente, a
noção de virgindade atravessa e determina a de estupro, dos séculos XVI
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ao XIX (VIGARELLO, 1998), de modo que o sentido de estupro convoca
necessariamente a condição de virgindade. De outro modo, a salvação
da virgindade, da pureza é dada pelo casamento com um homem que a
toma como proprietário, como objeto de prazer e de procriação.
Nessas condições de produção, não há violência contra a mulher,
não há um corpo próprio feminino, pois se for estuprada, mas não for
mais virgem, não há nem estupro, e se for estuprada depois de casada,
a ofensa é ao marido que teve subtraído seu objeto de prazer e que foi
lesado em sua propriedade.
Silencia-se, por esse funcionamento, o estupro de mulheres que
eram/são permanentemente estupradas por seus próprios maridos, do
mesmo modo que se silencia também a violência praticada contra a
mulher que não se enquadra nessa definição de virgem, pois, tomada
como impura, é culpabilizada pela própria violência sofrida, como
também das mulheres marcadas pelos processos de colonização e
escravidão.
O efeito de sentido que se produz é o de que apenas as mulheres
que seguem um tipo de comportamento devem ser protegidas pelos
homens enquanto as outras não, pois, no processo de culpabilização
da vítima, quem não age, não segue as regras é culpada da violência
sofrida. Daí decorre os argumentos que materializam os efeitos dessa
atribuição de culpa: estava na rua em horário impróprio, usava roupas
provocantes, tinha comportamentos comprometedores etc.
Nessa relação de paráfrases da análise promovida nos dois
dicionários antigos, filiamos as palavras a outras palavras e nessa rede de
significação observamos pela relação entre as formações discursivas, que
determinam o que pode e deve ser sito, sentidos de desejo marcados no
corpo, no ato do estupro como “cópula com virgem” ou ainda “cópula
carnal com virgem”.
Nessa direção, os termos analisados: “pecado” e “sem pecado”
não estão materializados nos verbetes em si, mas materializam-se no
dizer pelos termos “pecar” e “ser usada”, que só significam numa rede
de relações que constitui os sujeitos e os sentidos. A relação com o
pecado rememora a um discurso religioso, projetado no ato de comer o
fruto proibido, que coloca em jogo sentidos de comer-sexual. O sexo, o
desejo, materializa os sentidos de estupro, mas na interdição, na relação
com o corpo que discursiviza sobre as relações sociais, marcadas por
esse processo de interdição do desejo.
Ou seja, o termo “pecou” está materializado nas definições do
verbete virgem, constituindo sentidos sobre o pecado, do mesmo modo
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que o termo “usou” designa um objeto, uma propriedade de alguém e
ambas as palavras designam a virgem e a não virgem.
No entanto, na rede parafrástica, os sentidos polissêmicos também
se constituem fazendo funcionar um já-dito, um já-lá da linguagem,
produzindo efeitos de recursividade e de cristalização, pois palavra puxa
palavra e nessa rede de filiação constituem sentidos.
Nessa relação, o estupro não é definido nesses dicionários como
uma forma de violência, mas é algo que viola regras divinas, sendo,
portanto, compreendido como pecado, assim, deixa-se de lado o
aspecto consensual ou não da cópula para afirmar a perda de algo que
é mais essencial naquele momento histórico: a virgindade, pois estupro
é a cópula com a mulher virgem. Então, o que se põe em visibilidade
é uma oposição constituída historicamente sobre a imagem da mulher
pura e casta ou a mulher impura e pecadora.
Nos dois dicionários, as definições carregam um funcionamento
moralizante de que a mulher deveria ser pura, casta, virginal para que
houvesse a constatação de estupro, o que a tornaria, por consequência,
impura. Em outras palavras, a marca do estupro, nessas condições de
produção, faz-se no corpo, na carne, que perde a virgindade, a pureza,
a castidade.
Essa marca está relacionada a uma formação discursiva religiosa,
atravessada pelo discurso patriarcal em que a figura feminina era apenas
o objeto de propriedade dos homens. De acordo com Pêcheux (2009,
p. 147), as formações discursivas se relacionam com as formações
ideológicas dadas, que “[...] determina o que pode e deve ser dito”.
Assim, atribuir que o estupro ocorre através da violação de algo
considerado sagrado é significar a mulher na relação entre bondade
ou maldade, entre sagrado ou profano. Esse funcionamento projeta
um furo no discurso, pelo equívoco, produzindo uma contradição ao
dizer “cópula carnal com virgem”, há um não-dizer da mulher, pois são
discursos sobre, silenciando o corpo real, que precisa se significar dentro
das regiões específicas do dizer, que administram os sentidos, do que
pode ou não significar.
Nesse aspecto, a violência atinge a mulher enquanto vítima do
estupro não apenas a violência do ato em si, mas também o modo como
ela é significada pela/na sociedade: objeto, propriedade, ser de lascívia
etc.
Esses sentidos de pecado se constituíram pelo atravessamento
das formações discursivas religiosas, contudo, nos dicionários atuais
veremos esses sentidos se deslocarem, produzindo efeitos de inscrição
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em uma formação que coloca em jogo um poder dizer sobre, pois, como
veremos, a definição de estupro passa de “cópula com virgem” a “crime
contra a pessoa”.
OS SENTIDOS DE ESTUPRO/ESTUPRAR EM UM DICIONÁRIO DO SÉCULO XXI: HOUAISS (2009)

Depois de analisar os verbetes dos dicionários dos séculos XVIII e
XIX, analisamos os verbetes de um dicionário referente ao século XXI,
em que a questão de cópula e virgem se apagam para dar lugar a outras
palavras, que filiam os sentidos de estupro não mais ao pecado, mas ao
crime. Esse deslocamento de estupro como pecado para estupro como
crime pode ser visualizado em Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa
(HOUAISS, 2009).
Nos recortes a seguir apresentamos as definições relativas aos
termos estupro e estuprar, considerando que nesses modos atuais de
formular os verbetes há em funcionamento uma memória constituída
pelo esquecimento, conforme aponta Robin (2016). Assim, ao analisar os
sentidos que são colocados em circulação para o estupro, na atualidade,
queremos tornar visível o efeito de silenciamento e, ao mesmo tempo, o
de presença/não presença das definições anteriores nas atuais:
Estupro: crime que consiste no constrangimento a relações
sexuais por meio da violência; violação. Etim. Lat. stuprum.
SIN/VAR. forçamento. (HOUAISS, 2009, p. 845).
Estuprar: forçar (alguém) a ter relações sexuais, usando de
violência física; violar, violentar. Etim. Lat. stupro, as, ãvi,
atum, ãre ‘forçar, desonrar, deflorar’. (HOUAISS, 2009, p.
845)

Os processos de significação dos mesmos verbetes, constituídos
em condições de produção distintas, instalam sujeitos e sentidos como
estando/sendo atravessados pelos sentidos ditados pelos movimentos
sociais, na busca dos direitos humanos e afirmação das minorias.
Assim, os mesmos verbetes carregam discursos, portanto, sentidos
distintos daqueles apresentados nos dicionários antigos, pois as
definições presentes no dicionário Houaiss (2009), marcam-se, como
primeira diferença com os descritos por Silva (1789) e Pinto (1832), pela
presença da palavra “crime” seguida da de “violência”.
Além disso, no dicionário atual, tanto no verbete “estupro” quanto
na definição do verbo “estuprar”, o termo “relações sexuais” se repete
e está relacionado aos termos “violência/violação” e “violência física/
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violar/violentar”. Nesse caso, o verbete coloca em funcionamento o
fato de que o estupro é um crime e que tem a ver com o sexo forçado,
acompanhado de violência (física).
Esse modo de dizer silencia sentidos de que a ação do estupro está
mais relacionada ao poder sobre o outro do que ao sexo em si, embora,
nas duas definições o efeito de sentido do uso de poder de uma das partes
sobre a outra se marca pela presença das palavras: constrangimento,
forçamento, forçar, que nelas mesmas carregam sentidos de imposição
de uma relação sexual não consentida. Contudo, mesmo a presença
subentendida da noção de uso da força, não apaga o fato de que o
estrupo está muito mais relacionado ao poder do que ao sexo em si.
Outra questão que a definição dicionarizada coloca é a de que
para haver o estupro é necessário que haja violência, assim, associado ao
termo estupro aparece o termo violência, o que em certa medida produz
efeitos de sentido que a relacionam as várias formas de violência, não se
restringindo à violência imposta ao corpo. Dessa maneira, mesmo que
na definição do verbo a questão se restrinja apenas à violência física, a
definição do termo estupro abre-se para qualquer forma de violência,
incluindo a psicológica, a moral etc.
Um termo frequentemente relacionado ao tema é “forçamento” ou
“forçar (alguém)”, novamente remetendo a sentidos de usar a força física
no ato do estupro. Por outro lado, poderia significar também “forçar”
por outros meios, mas, na associação com o termo “violência física”, o
forçamento funciona muito mais por uma memória de violência atrelada
à força física. Trata-se de um funcionamento que remonta à história do
estupro, quando a mulher, para comprovar o estupro, devia (deve) resistir
ou lutar até morrer, pois, de outro modo, era/é acusada de colaborar com
o estuprador. “A vítima deve mostrar que, do princípio ao fim, não parou
de resistir fisicamente” (VIGARELLO, 1998, p. 45). O que aí se silencia
é a história de opressão, de medo, que pode levar mulheres à perda
da capacidade de reagir, sem, contudo, significar que aceita ou quer o
estupro.
No verbo estuprar, em Houaiss (2009), encontramos ainda os
termos “desonrar”, “deflorar”, que estão relacionados à etimologia da
palavra do latim stupro. Contudo, esses termos fazem retornar os sentidos
de estupro como um ato praticado com mulheres virgens, materializado
em termos como “deflorar” e “desonrar”. Essas definições se pautam em
uma memória da língua, em relação necessária com sentidos instalados
alhures, pois retorna na definição atual sentidos afeitos às definições
de Silva (1789) e Pinto (1832) com sua cópula (carnal) com virgem. Ou
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seja, desonrar e deflorar se constituem como sentidos de tornar a pessoa
impura, desonrada, deflorada, desvirginada, marcando o modo como os
dicionários atualizam os sentidos dos verbetes, sem perder, contudo, a
relação com os sentidos inaugurais. Em outras palavras, os dicionários,
apesar da sua fixidez, constituem a atualização dos sentidos, que se
constitui na relação permanente entre o social, o histórico e o ideológico,
significados pelos sujeitos e a língua em movimento, constituição
simultânea.
ENTRE ESTABILIZAÇÃO E DESLOCAMENTO DE SENTIDOS

Analisando os verbetes de dicionários da língua portuguesa de
diferentes momentos históricos, observa-se diversas distinções, distinções
importantes para mostrar que no dicionário não há a cristalização dos
sentidos, nem o sentido único, pois estes se constituem historicamente,
embora sejam marcados por uma relação com o esquecimento.
Todos têm lidado com um fenômeno que dá ao passado
das sociedades um ar estranho de déja vu, de algo que
retorna, pelo menos aparentemente, que age com uma
força subterrânea, uma repetição. Repetição de situações,
repetição de argumentos, de slogans, de retóricas, de
citações presas em um imenso intertexto memorial de
acontecimentos; repetição de cenas, resultados, repetição
das derrotas dos oprimidos, dos humilhados e dos
ultrajados, repetição de dominações (ROBIN, 2016, p. 41).

Nessa perspectiva, no dicionário de XXI, o que se repete nas
definições de estupro é a caracterização do estupro como crime,
marcando um importante deslocamento de sentidos entre os dicionários
dos séculos XVIII e XIX, com a “cópula (carnal) com virgem” e o do
século XXI, que começa sua definição de estupro pela palavra “crime”.
O dicionário contemporâneo, ao marcar sentidos atrelados ao
caráter de “crime”, retira do estupro sentidos de pecado e violação contra
pessoa virgem, para colocá-lo como um crime contra o pudor, contra os
costumes, assim, trata-se de um crime com sanção registrada, prevista na
lei. Da vítima resta saber se ela foi “constrangida”, “induzida”, “forçada”
ao ato, se o forçamento ocorreu por meio de violência ou grave ameaça,
abrangendo qualquer indivíduo ou pessoa, o que rompe com os sentidos
essencialmente dados à condição de virgindade feminina. Embora, o
sentido de virgindade esteja marcado pelos termos defloramento e
desonra, como vimos mostrando, como também a desejos.
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Trata-se, então de “[...] regressões [que] originam o novo, porque
elas não são nunca um retorno ao mesmo. Elas copiam com vistas a
produzir um original” (ROBIN, 2016, p. 59). Ou seja, as relações entre
a história do estupro e as definições dos verbetes constituem sentidos
diferentes, mas que não rompem definitivamente com os sentidos que os
constituíram, visto que dependem de condições de produção específicas
a cada momento, mas que fazem furos nos modos de dizer atuais.
É por isso que todo retorno ao mesmo (comemoração,
conservação, restauração) é sempre acompanhado por sua
sombra que ele deverá deixar para trás ou fora dele para
alcançar aquilo que está diante dele, como se aquilo que
foi deixado para trás não cessasse de puxar pela manga isso
ou aquilo que corre à sua frente, condenando-o a nunca
chegar (PROUST, 1997, p. 95 apud ROBIN, 2016, p. 59).

No dicionário atual, a necessidade de classificar o estupro como
“crime” marca uma posição na qual os sujeitos são interpelados por
outras condições de produção, sendo atravessados por sentidos que se
remetem à luta pelos direitos femininos, pois, nas palavras de Orlandi
(2007b, p. 19),
Os sentidos de movimentos sociais têm sua padronização:
a noção de movimento social tem servido para denominar
uma organização estruturada com o fim de criar associação
de pessoas ou entidades a fim de obter a promoção ou a
defesa de objetos face à sociedade. Podem ser legais ou
ilegais. No modo como o vemos discursivamente, assim,
como a identidade é um movimento na história, também
a sociedade está em constante movimento na história. Há,
pois, movimentos sociais contínuos.

Além desse fato, há, na atualidade, a necessidade de se ampliar
a lei devido a grande ocorrência de violência contra a mulher,
especialmente pela ocorrência de crimes denominados de feminicídio1.
Orlandi (2007b), ao dizer dos sentidos dados à dominação e à resistência
feminina afirma que “Interessa-nos pensar nos sentidos que a dominação
e a resistência tomam nessa relação, já que tanto a estruturação como
1 O feminicídio é um termo usado para significar os crimes de ódio, baseados no gênero, amplamente definido
como o assassinato de mulheres. Assim, é o homicídio praticado contra a mulher em decorrência do fato de ela
ser mulher (misoginia e menosprezo pela condição feminina ou discriminação de gênero, fatores que também
podem envolver violência sexual) ou em decorrência de violência doméstica. A lei 13.104/15, mais conhecida
como Lei do Feminicídio, alterou o Código Penal brasileiro, que passou a considerar como qualificador do crime o
de homicídio por feminicídio. Disponível em: https://brasilescola.uol.com.br/sociologia/feminicidio.htm. Acesso
em 03 abr. 2019.
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a desestruturação delas levam ao movimento da sociedade na história”
(ORLANDI, 2007b, p. 5).
Em outras palavras, a noção de “crime” para o estupro em suas
condições atuais de produção significa um movimento na sociedade, pois
é um processo contínuo, que envolve a noção de formação discursiva
que determina o que pode e deve ser dito, por uma dada região do dizer
(PÊCHEUX, 2009).
Esse processo de mudança e de retorno ao mesmo, dado pelos
dicionários, materializa-se pelas/nas condições de produção que os
instituíram.
Assim, a grande mudança que se opera entre os dicionários dos
séculos XVIII e XIX e o atual é a dos termos “cópula (carnal) com virgem”
com o termo “crime”, pois o sentido de estupro, definido como crime,
mudou, uma vez que, ao ser considerado como crime contra alguém,
abrange todos os sujeitos, retirando do estupro o caráter estritamente
feminino. Por outro lado, a lei nem sempre garante que esse crime não
ocorra, pois, mudar a lei, mas não mudar o modo como as relações sociais
são constituídas, permite que ainda se produza sentidos pejorativos,
discriminatórios e violentos do homem contra o homem, especialmente
contra a mulher que ainda é objetalizada e tomada como “sexo frágil”.
Esse funcionamento decorre, segundo Orlandi (2013), do fato de
que
Os sentidos não podem ser os mesmos, por definição.
Os mesmos fatos, coisas e seres têm sentidos diferentes
de acordo com as suas condições de existência e de
produção. No entanto, há um imaginário social que, na
história, vai constituindo direções para esses sentidos,
hierarquizando-os, valorizando uns em detrimento de
outros, homogeneizando-os de acordo com as relações de
sentidos e, logo, as relações sociais. (ORLANDI, 2013, p.
222).

Nessa perspectiva, os sentidos construídos estão pautados em
conjunturas específicas, que mudam em alguns aspectos e permanecem
em outros. Trata-se, como já mostramos, da relação de constitutividade
entre o processo parafrástico e o polissêmico (ORLANDI, 2007a), através
dos quais os sentidos podem ser outros, mas não qualquer sentido, pois
dependem das condições históricas e das relações sociais em que os
sujeitos estão inseridos.
Assim, os sentidos de estupro estão relacionados a um
funcionamento histórico e ideológico que se constitui por uma memória
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discursiva, desse modo, o sentido “[...] é determinado pelas posições
ideológicas que estão em jogo no processo sócio-histórico no qual as
palavras, expressões e proposições são produzidas (isto é, reproduzidas)”
(PÊCHEUX, 2009, p. 146).
CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao analisar os verbetes compreendemos como os sentidos são
constituídos sempre na relação a, assim, são sentidos que se constituem e
se deslocam a partir de concepções que são ressignificadas, implicando,
portanto, em um processo de constituição que funciona “[...] como
vestígio de nossa memória histórico-social” (ORLANDI, 2013, p. 116).
Isso ocorre também nas definições de estupro e estuprar analisadas
nos dicionários, permitindo, então, compreender a constituição de uma
dada formação social, que funciona na sua materialidade linguística,
pois o “[...] dicionário adquire aqui o sentido de uma tecnologia própria
à configuração de relações sociais específicas e entre seus sujeitos, na
história” (ORLANDI, 2013, p. 116).
Dessa maneira, observa-se na língua, materializada aqui nos
verbetes, como a forma material se constitui na relação com a história,
pois a compreensão dos materiais de linguagem, através de um dispositivo
de análise, permite que os sentidos postos possam ser compreendidos
na relação com outros sentidos ditos, silenciados, apagados. Ou seja,
materializa-se a possibilidade de multiplicidade em que o sentido pode
sempre vir a ser outro (PÊCHEUX, 2009).
Nessa relação, a análise de diferentes dicionários permitiu observar
mudanças, que são constituídas historicamente. Embora haja sempre,
por um efeito da ideologia, pois, os sentidos em ambos os dicionários
historicizam um confronto entre uma memória e uma atualidade, pois,
de acordo com Orlandi (2007a, p. 33), “Todo dizer, na realidade, se
encontra na confluência dos dois eixos: o da memória (constituição) e o
da atualidade (formulação). É desse jogo que tiram seus sentidos”. Assim,
as definições dicionarizadas expõem, por aquilo que silenciam, um préconstruído historicamente instalado sobre a violência contra a mulher,
e a própria condição de mulher, marcado na língua, nas acepções dos
dicionários analisados.
REFERÊNCIAS
HOUAISS, Antônio; VILLAR, Mauro de Salles. Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa.
Instituto Antônio Houaiss de Lexicografia e Banco de Dados da Língua Portuguesa S/C
Ltda. 1. ed. Rio de Janeiro: Objetiva, 2009.

25

Diálogos Pertinentes – Revista Científica de Letras

NUNES, José Horta. Um espaço ético para pensar os instrumentos linguísticos: o caso
do dicionário. In: ORLANDI, Eni P. (org.) Política Linguística no Brasil. Campinas, SP:
Pontes Editores, 2007. P. 163-181.
NUNES, José Horta. “Uma articulação da análise de discurso com a história das ideias
linguísticas”. In: Letras, Santa Maria. V. 18, jul./dez. 2008. p. 107-124.
ORLANDI, Eni P. Análise de Discurso: princípios e procedimentos. 7. ed. Campinas:
Pontes, 2007a.
ORLANDI, Eni P. Historicidade, Indivíduo e Sociedade: o sujeito na contemporaneidade.
In: Anais do III SEAD – Seminário de Estudos em Análise do Discurso. Porto Alegre: UFRGS,
2007b. Disponível em: <http://anaisdosead.com.br/3SEAD/ConferenciaMesaRedonda/
EniPOrlandi.pdf>. Acesso em 25 jan. 2021.
ORLANDI, Eni P. Língua e conhecimento linguístico: para uma história das ideias no
Brasil. 2. ed. São Paulo: Cortez, 2013.
PÊCHEUX, Michel. Semântica e discurso: uma crítica à afirmação do óbvio. 4. ed.
Campinas: Editora da Unicamp, 2009.
PÊCHEUX, Michel. Ler o arquivo hoje. In: ORLANDI, Eni P. (Org.). Gestos de leitura: da
história no discurso. 3. ed. Campinas: Editora da Unicamp, 2010. p. 49-60.
PINTO, Luiz Maria da Silva. Dicionário da Língua Brasileira. Na Typografia de Silva:
Ouro Preto, 1832. Disponível em: <http://www.brasiliana.usp.br/bbd/bitstream/
handle/1918/02254100/022541_COMPLETO.pdf>. Acesso em 15 de dezembro de
2010.
SILVA, Antonio de Moraes. Diccionario da LinguaPortugueza. Composto pelo padre D.
Rafael de Bluteau, reformado, e accrescentado por Antonio de Moraes Silva natural do
Rio de Janeiro – L – Z, Officina de Simão Thaddeo Ferreira: Lisboa, 1789. Disponível
em:
<http://www.brasiliana.usp.br/bbd/bitstream/handle/1918/00299220/002992-2_
COMPLETO.pdf?seque>. Acesso em 25 de novembro de 2010.
ROBIN, Régine. A memória saturada. Trad. Cristiane Dias, Greciely Costa. Campinas:
Unicamp, 2016.
VIGARELLO, George. História do estupro: violência sexual nos séculos XVI-XX, Rio de
Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1998.

RECEBIDO EM: 27/01/2021
ACEITO EM: 07/06/2021

26

v. 17 • n. 1 • p. 27-47 • jan./jun. 2021

AS DESIGNAÇÕES PARA CAROLINA MARIA
DE JESUS E QUARTO DE DESPEJO NA
IMPRENSA DE 1960

2

LES DÉSIGNATIONS DE CAROLINA MARIA
DE JESUS ET QUARTO DE DESPEJO DANS
LA PRESSE DE 1960
BURANELLI, Gabriela Moreira
Mestre em Linguística pela Universidade de Franca
E-mail: gabi_mburanelli@hotmail.com
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-4656-7585
BOCCHI, Aline Fernandes de Azevedo
Doutora em Linguística pela Universidade Estadual de Campinas
Docente Pesquisadora do PPG Linguística da Universidade de Franca
E-mail: azevedo.aline@gmail.com
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-4225-743X

RESUMO

Este artigo intenta compreender, a partir da luz teórica da Análise
do Discurso Pecheutiana, os gestos de interpretação para Carolina Maria
de Jesus na imprensa no ano de 1960, quando a autora lançou Quarto
de Despejo: diário de uma favelada. Mulher negra, mãe, escritora,
moradora da extinta Favela do Canindé e catadora de reciclagem,
Carolina Maria de Jesus teve sua primeira obra traduzida em 14 idiomas
e vendida em mais de 40 países. No Brasil, na época do lançamento de
Quarto de Despejo, Carolina era designada pela imprensa nacional ora
como “a favelada”, ora como “escritora-favelada”, o que dá a ver o jogo
contraditório nas interpretações sobre a autora colocadas em cena pelo/
no discurso jornalístico. Examinamos os processos de designações e seus
funcionamentos ideológicos em manchetes de jornais, os quais operam
processos de identificação para a escritora e seu livro. Analisamos,
também, o funcionamento do nome próprio e da designação “escritora
negra”. As análises permitem dizer que Quarto de Despejo passa a
funcionar como referência básica no imaginário constitutivo do Brasil,
pois inaugura filiações de memória que permitem significar as sujeitas
mulheres negras em relação com outros lugares de enunciação.
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Palavras-chave: Carolina Maria de Jesus. Quarto de Despejo. Designações.
Manchetes de jornal. Nome próprio.
RÉSUMÉ

Cet article cherche à comprendre, à partir de la lumière théorique
de l’Analyse du Discours, les gestes d’interprétation pour Carolina Maria
de Jésus dans la presse en 1960, lorsque l’auteur a lancé Quarto de
Despejo: diário de uma favelada. Femme noire, mère, écrivain, résidente
de la Favela du Canindé et recycleuse, Carolina Maria de Jesus a eu sa
première œuvre traduite en 14 langues et vendue dans plus de 40 pays.
Au Brésil, au moment du lancement de Quarto de Despejo, Carolina
était désignée par la presse nationale tantôt comme "a favelada", tantôt
comme "écrivaine-favelada", ce qui donne à voir le jeu contradictoire
dans les interprétations sur l’auteur mises en scène par/dans le discours
journalistique. Nous avons examiné les processus de désignations et
leurs fonctionnements idéologiques dans les manchettes des journaux,
qui opèrent des processus d’identification pour l’écrivain et son livre.
Nous analysons également le fonctionnement du nom propre et de la
dénomination "écrivain noir". Les analyses permettent de dire que Quarto
de Despejo devient une référence de base dans l’imaginaire constitutif
du Brésil, car il inaugure des filiations de mémoire qui permettent de
signifier les femmes noires par rapport à d’autres lieux d’énonciation.
Mots-clés: Carolina Maria de Jesus. Quarto de Despejo. Désignations. Titres de journaux. Prénom.
INTRODUÇÃO

Como a mídia informativa interpreta Carolina Maria de Jesus e
sua primeira obra no ano de publicação de Quarto de Despejo: diário
de uma favelada? O que o funcionamento discursivo dos processos de
designação pode nos mostrar sobre os sentidos produzidos para Carolina
e seu livro, quando postos em circulação pela mídia informativa?
Consideramos que a imprensa jornalística constitui um discurso sobre1
Carolina cujos sentidos se delineiam no jogo contraditório entre posições
de sujeito antagônicas. Esse discurso sobre é estabelecido por meio de
gestos de interpretação cujo direcionamento ideológico aponta para
1 Foi Eni Orlandi (2008) quem primeiro problematizou o funcionamento do discurso sobre. Em seu livro Terra à
vista. Discurso do confronto: velho e novo mundo, ela o considera como uma das formas de institucionalização
dos sentidos, onde trabalha o conceito de polifonia. Assim, consideramos que o discurso sobre organiza e
disciplina a memória, com consequências para os modos de significar Carolina e Quarto de Despejo.
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processos que designam Carolina a partir de um espaço específico da
cidade: a favela.
Embasadas no aporte teórico da Análise de Discurso, na esteira
dos trabalhos de Michel Pêcheux e Eni Orlandi, intenta-se produzir uma
compreensão dos gestos de interpretação da imprensa depreendidos do
exame das designações formuladas em notícias, sobretudo em manchetes
de jornais da época. Assim, objetivamos investigar como os modos de
designação para autora e obra retomam, mantém ou deslocam sentidos,
constituindo processos de subjetivação/identificação que constituem o
sujeito Carolina em relação ao espaço da favela e às disputas que se
ocupam de afirmar identidades legitimadas socialmente. Interessa-nos,
igualmente, compreender o funcionamento de efeitos de exclusão e
silenciamento tendo em vista os processos de produção discursiva da
identidade de sujeitas mulheres negras2 , socialmente discriminados e
significados pelo discurso da escravidão e do colonialismo.
Compreendemos que a produção de sentidos que significam
Carolina como favelada é hegemônica, dada a direção interpretativa
ideológica, na referência às condições de produção do material
analisado. No entanto, embora sejam dominantes, os sentidos não podem
ser considerados homogêneos, pois estão submetidos à sobreposição
de espaços de memória múltiplos e conflitantes que produzem as
identidades de mulheres negras e, também, dizem da elaboração
simbólica do espaço urbano. Há uma heterogeneidade que se dá pelas
brechas, pela quebra do ritual ideológico, e que este trabalho se esforça
por evidenciar.
Neste artigo, o funcionamento das designações no discurso
jornalístico3 é discutido a partir de um corpus analítico foi composto
por um conjunto de manchetes de jornais publicadas em 1960, ano
de lançamento de Quarto de Despejo. Esse material, pesquisado no
arquivo da Biblioteca Nacional Digital, foi recortado de jornais em
circulação à época. Priorizamos os periódicos do Estado de São Paulo,
haja vista que o lançamento da obra se deu nesta capital. O corpus,
que evidencia as designações formuladas para a autora, é constituído
de cinco manchetes: (I) “Lançamento do diário da favelada”, (II) “Livro
da favelada causa complicações na edilidade”, (III) “Homenagem na
2 Optamos pelo uso de “sujeitas mulheres negras” em referência ao trabalho de Cestari (2015), que nos coloca a
pensar as mulheres negras como sujeitas de dizer no campo da luta antissexista e antirracista.
3 Compreendemos que o discurso jornalístico ocupa lugar de destaque na sociedade. Seu funcionamento opera
no movimento entre informar e construir a realidade enquanto efeito da credibilidade dos jornais e dos processos
de produção discursiva da referência. Ele “apresenta-se textualmente pela predominância da narração em terceira
pessoa e pelo apagamento das marcas do sujeito da enunciação no enunciado.” (BACCEGA; AZEVEDO, 2007,
p. 99).
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campanha da Associação Cristã Feminina à Carolina Maria de Jesus”,
(IV) “Líderes do Movimento Cultural do Negro homenageiam a escritora
Maria Carolina”, (V) “São Paulo lança escritora negra: Carolina Maria”.
As manchetes - entendidas aqui como uma materialidade
discursiva que possui modo próprio de formulação, constituição e
circulação (ORLANDI, 2020) - conduzem o olhar do leitor, direcionam
sua interpretação do início ao fim do texto. Depreende-se que o leitor
é convocado para um dado lugar de interpretação e assume um dado
sentido. Entretanto, o trabalho da interpretação não se limita a uma
formulação interpretativa única, não estaciona em uma só direção
possível. O analista de discurso interroga possíveis caminhos, uma vez
que ele não interpreta, mas “trabalha (n)os limites da interpretação”
(ORLANDI, 2020, p. 59); ele mostra, por meio de seus procedimentos,
os gestos de interpretação que direcionam os sentidos. Consideramos,
assim, que o movimento do gesto de interpretação, face à abertura dos
processos de significação (ORLANDI, 2020), permite-nos trabalhar as
condições de produção dos objetos simbólicos, o como os sentidos são
produzidos e significados.
O FUNCIONAMENTO PARADOXAL DA IDEOLOGIA NAS DESIGNAÇÕES

Segundo Zoppi-Fontana (2003), os processos de designação
se caracterizam por nomear através de categorias já estabilizadas
discursivamente. Entretanto, embora apontem para a produção de
um sentido determinado, implicam processos instáveis, dado que são
“produzidas pelo cruzamento de diferentes posições de sujeito”, a
partir das quais instala-se um sentido. Para a autora, os processos de
designação trabalham
indícios dos pontos de estabilização das relações de
referência no interdiscurso, sendo reconfiguradas no
acontecimento enunciativo a partir do embate das
condições de produção sobre a língua (enquanto estrutura
formal capaz de equívoco na história) e sobre a memória
(enquanto corpo sócio-histórico de traços discursivos que
se constituem em espaço de estruturação, de regularização
de sentidos) (ZOPPI-FONTANA, 2003, p. 253).

O modo como as designações são empregadas constrói um
percurso de leitura e estabelece um efeito-leitor4 complacente com as
4 Definimos efeito-leitor consoante Orlandi (2007, p. 75), como aquilo que representa a exterioridade constitutiva
do autor. Segundo a autora, “o autor se produz pela possibilidade de um gesto de interpretação que lhe corresponde
e que vem de fora”. Isso quer dizer que a posição-autor deriva da constituição de um lugar de interpretação que
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formações ideológicas inscritas no texto, em decorrência das projeções
imaginárias que constituem as condições de produção. Sedimentamse e naturalizam-se efeitos de sentido que identificam Carolina na
relação com a favela, constituindo sua identidade como feixe instável de
processos de identificação.
A manchete escolhida para iniciar nossas análises (Fig. 1) foi
veiculada no periódico Correio Paulistano, publicado em São Paulo, no
dia 18 de agosto de 1960, um dia antes do lançamento de Quarto de
Despejo. O título “Lançamento do Diário da Favelada” precede a notícia
que convida o público a prestigiar “o mais sensacional lançamento de
autógrafos já realizado”. Trata-se “[d]o diário da favelada Carolina Maria
de Jesus”. Além do lançamento, noticia-se também a presença de Batista
Ramón, ministro do trabalho na época, que “aceitou o convite para ser
padrinho da escritora-favelada”. Por fim, a notícia relata que a livraria
Francisco Alves está “especialmente decorada com vitrina, faixas com
frases do diário” e, mais do que isso, “com todo o material alusivo a este
lançamento que vai revolucionar o mercado editorial do país”.

Figura 1: Jornal Correio Paulistano, São Paulo, 18 de agosto de 1960.
Fonte: Correio Paulistano, São Paulo, 18 de agosto de 1960.
se define pela relação com o Outro (o interdiscurso) e o outro (o interlocutor). O efeito-leitor representa, portanto,
essa relação de exterioridade simbólica (e não empírica) que compreende o Outro e o outro.
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A formulação evidenciada na manchete “Lançamento do diário
da favelada” é recorrente em manchetes de periódicos da época e deixa
entrever processos de significação cuja constituição tem relação com
determinada região do espaço urbano, a favela. Nessa formulação,
o nome “escritora” é elidido e aparece apenas ao final da notícia,
formulado com hífen: “escritora-favelada”. Verifica-se que a marca da
designação “favelada”, repetida duas vezes no corpo da matéria, aparece
antes mesmo do nome da autora, produzindo efeitos sobre ele. Podemos
perceber isso em: “trata-se do coquetel de lançamento de ‘Quarto de
Despejo’, o diário da favelada Carolina Maria de Jesus, do Canindé”.
Aqui a relativa explicativa acrescenta uma qualidade acessória ao
antecedente, marcando-o pela determinação de um lugar, “do Canindé”.
Os sentidos de “favelada”, no entanto, são dados antes e em outro lugar,
independentemente. Eles têm relação com uma história política dividida
que estabelece os espaços das cidades a partir de relações de classe e
raça dessimétricas.
Observa-se a produção da evidência: “todos sabem” o que
seja uma favelada. Entretanto, a partir Pêcheux entende-se que o
sentido de “favelada” não existe em si mesmo (PÊCHEUX, 1995),
mas é determinado de acordo com as posições ideológicas em jogo,
sustentadas pelos jornais que a formulam, em uma dada condição de
produção: “as palavras, expressões, proposições etc., mudam de sentido
segundo as posições sustentadas por aqueles que as empregam, o que
quer dizer que elas adquirem seu sentido em referência a essas posições,
isto é, em referência as posições ideológicas” (PÊCHEUX, 1995, p. 160).
Acrescente-se, ainda, que essas ideologias são práticas da luta classes.
Assim, os sentidos de “favelada” não se encontram colados ao
nome, mas são constituídos por processos ideológicos que em parte
significam a favela, em 1960, a partir de vestígios de uma política
higienista de organização das cidades brasileiras difundida no Brasil
desde o final do Séc. XIX e início do XX, a qual determina para os corpos
considerados “inadequados”, corpos pobres e sobretudo negros, espaços
de segregação e divisão que se materializam na linguagem. A ideologia
higienista encontra-se no cerne de formação das favelas e está atrelada à
intervenção na ordem das cidades para impor disciplina das condições
de vida por meio da higiene pública. Em nome do progresso, ela
disciplina espaços e corpos, tece “para a cidade um mapa esquadrinhado
por relações sociais desiguais, nas quais impera o sexismo e o racismo”
(BOCCHI, 2018, p. 223).
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Assim, a ideologia fornece o sentido do que seja uma “favelada”,
em um processo que funciona produzindo uma evidência sobre esse
nome. Com Pêcheux, compreende-se que os sentidos para a designação
“favelada” são construídos historicamente tendo em vista redes de
memória em que os corpos das mulheres negras são significados pelo
discurso da escravidão e do colonialismo, considerando-se que a
luta ideológica se estabelece também no campo da linguagem. Esse
funcionamento, colocado em relevo pela mídia informativa, entendida
aqui como aparelho ideológico que enceta uma prática ideológica, serve
a determinados interesses de classe.
Entretanto, a última designação que estampa essa notícia indicia
o funcionamento da “designação dividida”, conforme Zoppi-Fontana
(2003). Trata-se da formulação “escritora-favelada”, na qual a palavra
“escritora” tem seus sentidos constituídos na relação com “favelada”,
que funciona aí como modo de adjetivação. Ao fazer o uso do hífen, a
designação “escritora-favelada” torna-se uma palavra composta, capaz
de determinar o sentido de “escritora” e operar na desestabilização
da evidência do nome “favelada”, cujos sentidos são colocados em
cheque. A ocorrência dessa designação opera como efeito de clivagem,
quebrando o efeito de evidência do nome favelada ao inscrever uma
posição de sujeito antagônica, pela operação de determinação que
suspende a estabilização de sentidos para favelada e para a favela, que
passa a ser um lugar de existência para sujeitas escritoras negras.
Assim ao consideramos o caráter não homogêneo da memória
discursiva, que se apresenta como espaço móvel de divisões, disjunções,
deslocamentos, conflitos e regularização, conforme Pêcheux (1983),
instala-se a contradição na produção de discursos sobre Carolina
e Quarto de Despejo. Segundo Zoppi-Fontana (2003, p. 252), as
designações divididas fornecem um observatório privilegiado para
a análise dos efeitos da contradição entre posições de sujeito; elas
“sinalizam os pontos de ruptura/desestabilização referencial, nos quais
a própria identidade do sujeito e do discurso (que nomeia/nomeado)
oscila, suspendendo os efeitos de evidência do sujeito e do sentido.”
O DIÁRIO DA FAVELADA: EFEITOS DE UMA PARÁFRASE

Ainda com referência à manchete anterior, é possível compreender
o gesto de interpretação que reescreve o título da obra Quarto de
Despejo: diário de uma favelada, estabelecendo um discurso sobre. Ao
formular a manchete “Lançamento de Diário da Favelada”, apaga-se o
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título principal do livro, Quarto de Despejo, ao mesmo tempo que se
enfatiza o subtítulo. Entretanto, há um deslocamento no subtítulo original,
“Diário de uma favelada”, que assume nessa manchete a formulação
“Diário da Favelada”, que passa a atuar como um atributo para Carolina.
Essa passagem do “de uma” para o “da” produz um efeito ideológico de
universalização em que emerge uma generalização acerca de Carolina.
Essa universalidade corrobora ao funcionamento do “todo mundo sabe”,
efeito da ideologia, como postula Pêcheux; ela é um efeito imaginário
necessário à reprodução das relações de produção.
Considerado uma escrita de si, o diário constitui traços de
memória e de constituição subjetiva na composição e historicização
daquele que se subjetiva ao escrevê-lo. Em uma perspectiva discursiva,
compreendemos o diário como um testemunho, consoante Bocchi
(2017), que enseja processos de identificação e individuação, um modo
narrar a experiência do sujeito em dizeres permeados por equívocos; a
escrita testemunhal carrega marcas, revela cicatrizes dos sujeitos que
participam dessa experiência. Para Schons e Munhoz (2015), escrever
um diário é “falar de si e assumir a incompletude do sujeito e do sentido”;
escrever implica a existência de um autor que se entrega a gestos de
interpretação ao inscrever-se como origem dos sentidos.
Enquanto lugar de interpretação, a escrita constitui um espaço
simbólico que articula língua e história. Ela participa de processos de
subjetivação e, também, individuação, posto que por meio dela o sujeito
se individualiza em relação a discursos e práticas que o submetem. Esses
processos se materializam no título e subtítulo do diário de Carolina;
enquanto o primeiro organiza sentidos para um lugar específico, a
favela, o segundo localiza uma experiência singular neste espaço, “de
uma favelada”. Nessa formulação, há uma marca de singularidade, de
um sujeito que se individualiza por meio da escrita. Assim, ao reescrever
o subtítulo como “diário da favelada”, a manchete apaga uma marca de
singularidade, produz um processo de des-individuação5.
Para Orlandi (2010, p. 4), a constituição do sujeito se dá por meio
de dois movimentos inseparáveis, no primeiro “temos a interpelação do
indivíduo em sujeito, pela ideologia, no simbólico, constituindo a formasujeito-histórica”, já no segundo, “com esta forma-sujeito histórica já
constituída” dá-se então o que a autora considera como processo de
individuação do sujeito. A respeito disso, Orlandi coloca que essa “noção
de sujeito individuado não é psicológica, mas política, ou seja, a relação
5 Sobre o processo de des-individuação, ver Bocchi (2019).
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indivíduo-sociedade é uma relação política”. Um sujeito individuado,
pensado em sua relação política e entendido como um corpo político,
corresponde ao sentimento de ser Um no todo da sociedade.
APROPRIAÇÃO DISCURSIVA E INSTRUMENTALIZAÇÃO DA FALA NO
DISCURSO DO COLONIZADOR

A manchete “Livro da favelada provoca complicações na edilidade”
(Fig. 2), veiculada no periódico Diário da Noite, intitula a matéria em
que o então vereador Silva Ribeiro saúda “o aparecimento de Quarto de
Despejo, da favelada Carolina Maria de Jesus”, como um “símbolo da
opinião pública a respeito dos políticos” e também como um livro de
“denúncia” ao falar sobre a “situação de miséria reinante nas favelas”.
Ao lê-la entende-se que o “livro da favelada” provocou “complicações”
na câmara dos vereadores, entendida aqui no termo “edilidade”. Além
de utilizar a designação “favelada”, que retoma a evidência de sentido do
nome, o emprego das palavras “provocar” e “complicações” estabelece
uma relação lógica destes para com o “livro da favelada”. Entretanto,
quais complicações seriam essas?

Figura 2: Diário da Noite, 1960, p. 3.
Fonte: Diário da Noite, 1960, p. 3.

A matéria em si não apresenta tais “complicações”, cujo
sentido é construído interdiscursivamente, pela filiação a uma rede de
memória. O funcionamento da manchete condiciona o leitor a crer
nessas complicações provocadas pelo livro, embora não pontue tais
adversidades que Quarto de Despejo possa ter ocasionado na câmara dos
vereadores. Entretanto, ao formular, no corpo da matéria, o livro como
“símbolo da opinião pública a respeito dos políticos e uma denúncia
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da situação de miséria reinante na favela”, a notícia constitui para ele
sentidos subversivos à ordem da edilidade.
A matéria ainda diz que o vereador Silva Ribeiro terminou seu
discurso fazendo a leitura de um trecho da obra em que um ex-vereador
Cantidio Sampaio é mencionado como “visitante” da favela. Dispensável
dizer que “visitante” é, justamente, um não-morador, ou seja, aquele
que não pertence ao grupo dos favelados. Aparentemente essa leitura
foi “intencional ao Sr Helio Mendonça, do PSP, amigo pessoal do Sr.
Cantidio Sampaio”. Assim, compreende-se que o vereador Silva Ribeiro
usa o livro de Carolina em ataque aos adversários políticos do PSP,
Partido Social Progressista, que não por acaso foi fundado por Ademar
de Barros6 em junho de 1946.
Esse processo discursivo permite descortinar as práticas políticas
em vigência, as quais se apropriam da fala dos pobres, suas mazelas e
dores, em suas disputas políticas. Tal prática instrumentaliza o livro de
Carolina, usando-o para “provocar complicações” para os adversários
políticos. O “aparecimento” do livro é, portanto, saudado não por
materializar o testemunho do sofrimento de Carolina e de sua família ou
por expor a face vil e cruel de uma sociedade desigual e racista como
a brasileira, mas porque serve de munição à disputa política. Há uma
apropriação discursiva, nos termos de Paveau (2017), que instrumentaliza
o discurso de “locutores vulneráveis”.
Como disse Spivak (2010), a fala do subalterno é recoberta pela
do Sujeito soberano. Ainda, "[s]e o discurso do subalterno é obliterado,
a mulher subalterna encontra-se em uma posição ainda mais periférica
pelos problemas subjacentes às questões de gênero. [...] O subalterno
não tem história e não pode falar, o sujeito subalterno feminino está
ainda mais profundamente na obscuridade" (SPIVAK, 2010, p. 14-15).
A respeito das problemáticas que envolvem as mulheres negras,
Lélia Gonzalez considera que ser negra e mulher no Brasil “é ser objeto
de uma tripla discriminação, uma vez que os estereótipos gerados pelo
racismo e pelo sexismo a colocam no mais alto nível de opressão”
(GONZALEZ, 2020, p. 58). Ao impor um lugar inferior dentro de sua
hierarquia (sustentada por condições biológicas de sexo e raça) à mulher
negra, tais funcionamentos suprimem a humanidade precisamente
porque negam o direito de existência enquanto sujeitas não apenas de
seus próprios discursos, mas de suas próprias histórias (GONZALEZ,
6 A favela do Canindé, onde residia Carolina, era situada às margens do Rio Tietê e foi construída em 1948 por
Adhemar de Barros. Vera Eunice, filha de Carolina, afirma que sua mãe contava que Ademar de Barros mandou
recolher das ruas as pessoas pobres, por ocasião da visita de um diplomata americano. Sobre essa questão,
consultar Buranelli (2021).
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2020, p. 141). Ao interrogar o racismo estrutural e desigualdade racial,
Gonzalez denuncia a dominação branca e europeia que denega as raízes
africanas e, também, as origens indígenas e latinas. Nessa direção, Lélia
considera “impossível combater o racismo se as pessoas brancas não
reconhecerem nossa condição colonial” (RODRIGUES, 2020, s/n).
Difícil tarefa, já que valorizar a origem europeia é parte do
processo de denegar a latinidade e de sustentar o racismo
contra negros e indígenas, a serem estigmatizados como “os
outros”, “os bárbaros” ou, no vocabulário contemporâneo,
“os bandidos” e até “os invasores”, mesmo que o termo
seja usado em referência ao povo nativo. Há aqui um jogo
de inversões do qual depende a opressão colonial: para
afirmar-se no poder, os colonizadores precisam dominar
não apenas os corpos, mas sobretudo o imaginário de cada
povo dominado, atribuindo valor simbólico ao europeu
branco, naturalizado como quem tem o direito de ocupar
o lugar de dominação, e destituindo de valor simbólico
todo não branco que fica destinado à subalternidade.
Assim se constitui um duplo mecanismo, a afirmação da
superioridade do colonizador e a alienação do colonizado
(RODRIGUES, 2020, [n.p.]).

“Os outros”, “os bárbaros”, “os bandidos”, “os invasores”, “os
favelados” que “provocam complicações”. Designações carregadas de
sentidos constituídos a partir de redes de filiação histórica que organizam
o dizível, dando lugar a processos de identificação segundo os quais
o sujeito encontra as evidências que permitem seu dizer. A memória
discursiva é entendida aqui como “o espaço dos efeitos de sentidos
que constituem para o sujeito sua realidade, enquanto representação
imaginária (e necessária) da sua relação com o real histórico, no qual ele
está inserido” (ZOOPI-FONTANA e CESTARI, 2014, p. 168).
Nota-se como os jornais (em aliança com outros Aparelhos
de Estado, como é o caso da Edilidade) atuam na constituição de um
imaginário a partir da posição do colonizador, produzindo para Carolina,
mulher negra, sentidos permeados pelo racismo estrutural e sistemático.
Desse modo, as manchetes de jornais são capazes de manusear discursos
que perfazem o poder do colonizador a fim de manter o colonizado em
sua posição de subalternidade, através da atribuição de “valor simbólico
ao europeu branco, naturalizado como quem tem o direito de ocupar o
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lugar da dominação, e destituindo de valor simbólico todo não branco
que fica destinado a subalternidade”.
DE QUE MULHERES ESTAMOS FALANDO?

A manchete abaixo (Fig. 3) foi veiculada no Diário da Noite, em
São Paulo, no ano de 1960, e nos apresenta como título: “Homenagem
na campanha da Associação Cristã Feminina à escritora favelada”. Como
matéria, temos que tal associação de mulheres homenageou Carolina
Maria de Jesus em sua primeira reunião social, de acordo com seu plano
de Campanha Financeira. O objetivo da reunião foi “angariar fundos para
atender às necessidades da organização acefista em S. Paulo, entidade
essa de âmbito mundial, voltada para obras de elevado cunho sócioassistencial de ajuda à mulher”. Na ocasião, a presidente da campanha,
Maria Lício Rizzo, “saudou a escritora favelada”, que autografou o “seu
Quarto de Despejo”. Destaca-se o emprego do pronome “seu”, que
estabelece uma diferença entre o Quarto de Carolina (dela) e o espaço
das demais mulheres da associação.

Figura 3: Diário da Noite, 1960.
Fonte: Diário da Noite, 1960, [n.p.].

Assim, o sentido de “mulheres” mostra-se equívoco, pois sua
significação, articulada ao emprego do pronome possessivo (“seu Quarto
de Despejo”), organiza uma diferença significante entre aquelas que
ajudam, assistem, e aquelas que são assistidas pela associação. Nessas
formulações, os sentidos para “mulheres” se estabelecem a partir da
sinonímia mulheres = mulheres brancas de classe média, sustentada pela
eficácia da ideologia, e não um lugar de identificação e representação
política de todas as mulheres. Há uma disputa de sentidos em torno de
“mulheres” que se sustenta em uma relação de poder dessimétrica e
desigual, interseccionada às questões raciais.
Esse processo discursivo dá a ver sentidos de benevolência
atribuídos à mulher branca, associados à ideia de bondade e generosidade
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de práticas assistencialistas que funcionam reproduzindo estruturas
racistas. Nesse imbricamento, há também a caridade da mulher cristã,
que atua como benevolente por meio de sua religião. Entretanto, essa
mulher branca, cristã e bondosa representa apenas uma parte das
mulheres. Embora se autodesigne como uma associação “feminina”
e não feminista, temos um discurso assistencialista pautado pelo
assistencialismo, o qual se sustenta em um pré-construído: uma suposta
superioridade das mulheres brancas em relação a outras mulheres,
“assistidas” pela associação. Essa questão parece tangenciar a ideia dos
movimentos feministas alocados nas primeiras ondas7, que durante muito
tempo apresentaram reinvindicações de mulheres brancas, excluindo
demandas e especificidades das mulheres negras, indígenas e periféricas.
Nessa direção, bell hooks, feminista negra estadunidense, nos
convida a refletir sobre a supremacia da mulher branca nos movimentos
feministas e sobre como é possível identificar, em seus discursos,
funcionamentos que desconsideram pautas sobre raça e classe. A autora
coloca:
As mulheres brancas que dominam o discurso feminista – as
quais, na maior parte, fazem e formulam a teoria feminista
– têm pouca ou nenhuma compreensão da supremacia
branca como estratégia, do impacto psicológico da classe,
de sua condição política dentro de um Estado racista,
sexista e capitalista (hooks, 2015, p. 196).

hooks ainda pontua que “o racismo abunda nos textos de feministas
brancas, reforçando a supremacia branca e negando a possibilidade de
que as mulheres se conectem politicamente, cruzando fronteiras étnicas
e raciais” (2015, p. 196). Por essa perspectiva, compreendemos que a
manchete anterior, ao reforçar um pré-construído da benevolência da
mulher branca, tangencia o pensamento de hooks quando nos mostra
a supremacia branca que denega e silencia pautas de mulheres negras.
Por isso, evocamos Sueli Carneiro (2011, s/n), que ao questionar
“de que mulheres estamos falando?” provoca uma reflexão sobre
quais feminismos e mulheres são representados diante das pautas dos
movimentos feministas. Por essa perspectiva, fomenta o debate sobre
como as mulheres negras, durante as primeiras ondas dos movimentos
7 Consideramos feminismo como um termo que engloba de modo geral seu processo histórico. Por isso o dividimos
em três grandes movimentos: a primeira onda é marcada pela luta sufragista, isto é, a reivindicação ao direito do
voto feminino no país; a segunda teve como de pano de fundo a efervescência política e as pautas se estendiam
para além dos votos, como por exemplos questões relacionadas ao corpo, à sexualidade e à violência sexual e, por
fim, a terceira onda é caracterizada por discussões sobre gênero, raça e classe, e é quando o movimento expõe sua
face excludente dado que apenas uma parte das mulheres se sentia representada. É nesse momento também que
pautas relacionadas ao gênero se tornam uma ferramenta importante para a luta. (BURANELLI, 2021).
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feministas, tiveram suas histórias narradas pela posição privilegiada da
mulher branca, ou seja, suas histórias foram significadas por outras vozes,
o que consequentemente produz silenciamento, opressão e ausência
de representatividade. Carneiro coloca em destaque a problemática da
interseccionalidade que atravessa as opressões e violências vivenciadas
pelas mulheres negras; a partir dela, compreende-se que questões
que interseccionam sexismo, classe e raça são imprescindíveis para
compreender os movimentos feministas negros e a constituição da
sujeita mulher negra. A respeito disso, essa intelectual propõe para os
feminismos negros uma definição:
Construído no contexto de sociedades multirraciais,
pluriculturais e racistas – como são as sociedades latinoamericanas – tem como principal eixo articulador o
racismo e seu impacto sobre as relações de gênero, uma
vez que ele determina a própria hierarquia de gênero em
nossas sociedades. (CARNEIRO, 2011, [n.p.])

Ao questionar “de que mulheres estamos falando?” e considerar
que é preciso “enegrecer o feminismo brasileiro”, Carneiro afirma a
importância de introduzir e instituir pautas que privilegiem a questão
racial, de gênero, da violência contra a mulher negra como reguladores da
luta feminista negra. A autora ainda coloca que destacar as contradições
como efeito da articulação entre raça, classe e gênero, sustentadas por
mulheres negras e o movimento negro, possibilita “as reivindicações
das mulheres, tornando-as assim mais representativas do conjunto das
mulheres brasileiras, e, por outro lado, promovendo a feminização das
propostas e reivindicações do movimento negro (CARNEIRO, 2011,
[n.p.]).
Assim, compreendemos que os marcadores de raça, classe e gênero
se cruzam de modo que é impensável considerá-los de maneira isolada.
Refletir sobre Carolina é reconhecer as intersecções que acometem as
significações constitutivas para a autora, bem como as múltiplas opressões
que se cruzam, na compreensão de sua real condição de existência,
enquanto mulher, negra, mãe e escritora que residia na periferia.
O NOME PRÓPRIO: EFEITOS DE UMA INVERSÃO

A matéria abaixo (fig. 4), veiculada no jornal Diário da Noite,
de São Paulo, tem como manchete “Líderes Do Movimento Cultural
do Negro Homenageiam a Escritora Maria Carolina”. Há o emprego
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de “escritora”, porém precedido de um “erro” no nome de Carolina,
uma inversão no nome próprio da autora, nomeada “Maria Carolina”.
O funcionamento dessa manchete dá a ver o equívoco no modo de
identificação de Carolina; ela só pode ocupar um espaço como escritora
transmutada em Maria Carolina. Há, aqui, uma dupla negação: negase Carolina como escritora e, no mesmo gesto, nega-se a ela tornar-se
sujeito por meio da identificação com um nome próprio.

Figura 4: Diário da Noite, 1960.
Fonte: Diário da Noite, 1960, p. 12.

Segundo Garcia e Sousa (2015, p. 52), nosso país ainda reserva
aos negros posições subalternas e desfavorecidas. Ao analisarem a
história do negro e a posição por ele ocupada na história do Brasil, as
autoras relatam que se observam dizeres que “colocam o negro como
coisa”. Cabe ressaltar que há, ainda, diferenças na maneira como esses
efeitos incidem sobre homens e mulheres negras, segundo Giacomini
(1988). A história do negro, ao ser marcada por preconceito, sobretudo
da mulher negra relegada à condição sexual com raízes na escravidão,
como salienta Giacomini, é ainda presente. Contudo, “embora funcione
na sociedade um lugar ao negro à margem (terrível e degradante), este
resiste e busca ocupar espaços além dos limites das favelas e dizer-se
sujeito de direitos” (GARCIA e SOUSA, 2015, p. 54).
É nesse espaço de (re)existência que Carolina escreve, também
para ocupar com sua obra lugares que não o subalterno, questionando
a condição social a que ela é submetida pelo sistema. Enquanto mulher
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negra, pobre e moradora do Canindé há hesitação, na mídia informativa
da época, de designá-la “escritora”. É assim que a determinação de
sentidos para seu nome, ora por meio da designação “a favelada”, ora
por inversão de seu nome, adverte sentidos velados pelo preconceito,
pela hostilidade e pela segregação.
Nesse percurso, considero o que pontua Lélia Gonzales ao dizer
que “negro tem que ter nome e sobrenome, senão os brancos arranjam
um apelido... ao gosto deles” (BAIRROS, 2000, p. 2). Isso implica que
a inversão do nome próprio produz a negação dos direitos do sujeito
e, ainda, de sua existência. Bocchi, com base em Butler, afirma que
“a existência social do corpo só é possível por meio do processo de
interpelação simbólico: receber um nome é um artifício linguístico que
permite a constituição do sujeito da linguagem”. Se o sujeito da linguagem
se constitui ao receber um nome enquanto um endereçamento (BOCCHI,
2017a), na manchete em questão, a inversão desse nome próprio pretere
a autora a um lugar de negação, de não aceitação dessa mulher negra.
Entretanto, é importante notar que, no caso do nome próprio, os
mecanismos de identificação funcionam de modo específico. O nome
próprio é aquele que participa da produção de identificação para o
sujeito a partir de uma nomeação particular, que lhe é dada ao nascer;
é por meio dele que se constitui e legitima alguém enquanto sujeito. A
respeito dessa consideração, Mariani nos coloca:
É a partir desse nome legalmente validado que podemos ser
designados socialmente, mesmo que à nossa revelia. Esse
funcionamento linguístico e social mostra tanto o aspecto
convencional do nome próprio quanto implica seu caráter
referencial, produzindo um efeito de identidade por sua
repetição. O nome próprio funciona como uma referência
para o sujeito, uma vez que o sujeito é designado e se
designa a partir desse nome que lhe é dado ao nascer
(MARIANI, 2014, p. 133-134).

Conforme Guimarães (2003, p. 54), “um nome, ao designar,
funciona como elemento das relações sociais que ajuda a construir e
das quais passa a fazer parte. Dar nome a algo [...] é dar-lhe existência
histórica”. Dito isso, perguntamos: o que se diz ao dizer errado o nome
de alguém? O que se nega nessa nomeação “defeituosa”? Considera-se,
assim, que a inversão do nome próprio formulada na manchete nega
à Carolina não apenas sua existência enquanto escritora, mas também
seu estatuto de sujeito de direito, ao não permitir que ela faça parte das
relações sociais, da existência histórica como pontua Guimarães (2003).
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A "ESCRITORA NEGRA" E A FALHA NO RITUAL IDEOLÓGICO

O recorte abaixo (fig. 5) foi retirado do Jornal do Brasil, veiculado
no Rio de Janeiro, no ano de lançamento de Quarto de Despejo. Embora
os outros recortes selecionados e analisados sejam de São Paulo,
convoco essa manchete pois ela coloca em circulação outros sentidos,
mobilizados através da falha do ritual ideológico. A manchete “São Paulo
lança uma escritora negra: Carolina Maria” revela não mais a repetição,
mas um novo sentido possível por meio do emprego da designação
“escritora negra”. Infiro ainda que neste recorte podemos perceber que
o sentido dominante não é homogêneo dado que pela falha ideológica a
heterogeneidade do sentido atua. Pelas brechas é que se pode constatar
que há diferentes de significação, e que a produção de sentidos sobre
Carolina não uniforme.

Figura 5: Jornal do Brasil, 1960.
Fonte: Jornal do Brasil, 1960, [n.p.].

Há, aqui, um processo polissêmico, dado que temos um
deslocamento no sentido da designação “favelada” encontrada com certa
recorrência nas manchetes, ao contrário dos processos parafrásticos, em
que há algo da ordem da repetição, neste recorte vemos a polissemia
atuar. A manchete em questão (fig. 5) não nos traz os processos de
repetição de um sentido que se mantém, ela atesta a ruptura, ele atesta
a ruptura, a descontinuidade da designação “favelada” para “escritora
negra”. Temos, então, um sentido “diferente: nas mesmas condições
de produção imediatas (locutores e situação) há no entanto um
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deslocamento, um deslizamento de sentido (polissemia)” (ORLANDI,
1998, p. 15).
Essa atuação da polissemia na ruptura dos sentidos, em que sinaliza
a possibilidade de uma nova designação que até então não aparecia, ela
atesta, também, o lugar da ideologia. Isto é, o “escritora negra”, como
na manchete, manifesta uma quebra de sentido e demonstra, ainda,
também a potência de Quarto de Despejo como um acontecimento que
se faz pelas brechas, pela quebra do ritual ideológico.
Nesse sentido, esse recorte dá a ver que a ideologia é um ritual
com falhas, conforme Pêcheux (1995, p. 277):
Apreender até seu limite máximo a interpelação ideológica
como ritual supõe reconhecer que não há ritual sem falha;
enfraquecimento e brechas, ‘uma palavra por outra’ é a
definição da metáfora, mas é também o ponto em que o
ritual se estilhaça no lapso (e o mínimo que se pode dizer
é que os exemplos são abundantes, seja na cerimônia
religiosa, no processo jurídico, na lição pedagógica ou no
discurso político...).

A brecha no ritual ideológico possibilita entrever que o
funcionamento do discurso jornalístico não pôde capturar e apagar a
potência do acontecimento discursivo que foi a publicação de Quarto
de Despejo. A força da escrita de Carolina inaugura discursividades;
ela influenciou uma geração de escritoras, militantes e intelectuais que
passam a atuar nas décadas subsequentes, ancoradas nas filiações de
memória que Carolina e o acontecimento de seu livro possibilita.
CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste artigo, examinamos o funcionamento das designações em
um corpus constituído por recortes de notícias veiculadas na imprensa
brasileira no ano de lançamento de Quarto de Despejo: o diário de uma
favelada.
Quarto de Despejo passa a funcionar como referência básica no
imaginário constitutivo do Brasil, estabilizando-se como fundamental
na construção da memória dos movimentos das mulheres negras. Um
discurso fundador. Entretanto, como nos mostrou Orlandi (1992), o
discurso fundador não diz respeito a um princípio absoluto; os sentidos
não têm origem determinada. Ele, o discurso fundador, funciona em
função de uma relação de forças que transfigura o sem-sentido em
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sentido. Carolina permite que determinados sentidos sobre as mulheres
negras possam emergir na imprensa brasileira, deslocando o já-dito; seu
livro, em sua dimensão de acontecimento, significa o sem-sentido, dá
lugar a lugares interditados pelos processos de significação.
A potência de acontecimento de Carolina e Quarto de Despejo
consiste na produção de filiações de memória que se atualizam pelas
lacunas dos sentidos hegemônicos. É nesse ínterim, pelas brechas, que
o acontecimento se coloca e é possível uma outra discursividade que
tem em Carolina e Quarto de Despejo uma ruptura. Consideramos que
essa ruptura estabelece uma discursividade e é isso que os caracteriza
em relação à historicidade. “O discurso fundador se faz em uma relação
de conflito com o processos de produção dominante de sentidos, aí
produzindo uma ruptura, um deslocamento” (ORLANDI, 1992, p. 24).
É partir do discurso fundador, como considera Orlandi, que se “[...]
instalam as condições de formação de outros [sentidos], filiando-se à
sua própria possibilidade, instituindo em seu conjunto um complexo de
formações discursivas, uma região de sentidos, um sítio de significância
[...]”. Nesse limiar é que consideramos Carolina Maria de Jesus como
a possibilidade de um novo sentido, uma vez que Quarto de Despejo
inaugura uma discursividade. A designação “escritora negra”, posta
em circulação na imprensa em 1960, indicia uma nova maneira para
significar as mulheres negras, inaugura para elas um lugar de enunciação
de sujeitas negras escritoras.
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RESUMO

O terror contemporâneo resulta da mutação, sucessão e
combinação de diferentes formas de governabilidade. Para abordá-las
a partir das discussões de Althusser, Foucault e Mbembe, destacamos
a relação entre o Estado e o uso generalizado da violência. À luz da
análise de discurso de linha francesa, analisamos como tal associação
é enunciada em um documentário jornalístico sobre a escalada da
repressão policial nas periferias brasileiras durante a pandemia e em
outros materiais ligados ao caso João Pedro, o assassinato de um jovem
negro durante uma operação policial em São Gonçalo (RJ).
Palavras-chave: análise do discurso; governabilidade; racismo; violência.
ABSTRACT

Contemporary terror results from the mutation, succession, and
combination of different forms of governance. This article highlights
the relationship between the State and the widespread use of violence
based on texts by Althusser, Foucault, and Mbembe. In the light of
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the French discourse analysis, we analyzed how such an association
is enunciated in a journalistic documentary about the escalation of
police repression in the Brazilian peripheries during the pandemic and
other materials related to the João Pedro case, the murder of a young
black man during a police operation in São Gonçalo (RJ).
Keywords: discourse analysis; governance; racism; violence.
CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Presa em um cerco de injustiça e desigualdade, boa parte
da humanidade está ameaçada pela grande asfixia, e a
sensação de que nosso mundo está suspenso não para de
se espalhar. (MBEMBE, 2020a, n.p.).

O terror que hoje asfixia nossa vida cotidiana não se aparta do
poder político1. Ele resulta da mutação, sucessão e combinação de
múltiplas formas de governabilidade, como a repressão, a disciplina,
o biopoder e a necropolítica. Para abordá-las, um caminho “clássico”
seria partir de uma questão eminentemente filosófica, a da querela entre
a teoria marxista-leninista e a genealogia nietzschiana, a propósito de
como distintas concepções do poder se desdobraram nas obras de Louis
Althusser e Michel Foucault2. Situada no solo do materialismo histórico,
a análise do discurso de linha francesa já releva o embate tenso e
contraditório entre essas teorias desde seus textos fundadores, ainda que
a discussão seja sempre renovada por leituras atuais sobre as relações
entre vida, morte, direito e Estado3. Não adentraremos nessa discussão
teórica já bastante consolidada. Sobrevoando as contribuições desses
dois filósofos, desejamos apenas pontuar a existência de um pacto
entre o uso generalizado da violência (policial) e o domínio do poder
político. Quer seja detido por uma classe dominante, quer seja exercido
em uma rede complexa de relações de força, as duas interpretações do
poder apontam para um funcionamento que ultrapassa a repressão e seu
caráter coercitivo (“Sobre o Estado: repressão, violência e morte”). Em
sequência, pontuamos como a repressão e a violência são atravessadas
por problemáticas raciais e coloniais (“O racismo como tecnologia do
1 Não nos referimos apenas à pandemia do novo coronavírus que dizimou quase 450 mil brasileiros até o
momento em que finalizamos este texto. Escrevemos também sobre (e sob o impacto de) uma política de morte,
como a que recentemente se abateu sobre a favela do Jacarezinho, no Rio de Janeiro.
2 Cf. “The soul is the prison of the body”, de Montag (1995).
3 Cf. as teses “Você matou meu filho” e outros gritos: um estudo das formas da denúncia, de Modesto (2018), e
Entre a escrita e o olhar: uma poética da violência, de Chaves (2020).
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Estado”). Por fim, discutimos como a ligação entre violência e Estado é
textualizada em materiais ligados ao caso João Pedro (“O rosto de uma
guerra sem fim”).
SOBRE O ESTADO: REPRESSÃO, VIOLÊNCIA E MORTE

Figura 1: “João Pedro”, de Carlos Latuff (19 de maio de 2020).
Fonte: Disponível em: <https://www.brasil247.com/charges/joao-pedro-qmxcbkfn>.

Quando Althusser escreveu sobre o Aparelho Repressivo de Estado
(ARE) não poderia imaginar que, em certo momento da história, essa seria
a tônica da função do poder. O governo, a administração, o exército, a
polícia, os tribunais e as prisões seriam as peças de um aparelho que
opera pela violência, seja ela diretamente física ou não (a exemplo das
sanções administrativas).4 De acordo com o filósofo, o próprio Estado
equivale a esse aparelho contaminado por sua força de execução e por
sua intervenção repressiva. Ao defini-lo, Althusser pensava na violência
usada para conter aqueles os quais os aparelhos ideológicos não teriam
conseguido de fato e a termo capturar imaginariamente em um lugar de
aceitação do funcionamento social. Fosse na prisão ou no manicômio,
a repressão seria a ponta final de uma linha em um grande novelo de
interpelações ideológicas tecidas pela escola, família, igreja, mídia
dentre outros.
4 Para se avançar na teoria marxista-leninista – argumenta o filósofo –, deve-se considerar uma dupla cisão. Se
os “clássicos do marxismo” já distinguiam o poder de Estado de seu aparelho repressivo, há ainda uma outra
realidade, diferente da repressão: os Aparelhos Ideológicos do Estado (AIEs). Assim, agir por decretos e leis no
aparelho repressivo, por exemplo, não equivale a “agir” pela ideologia dominante no AIE jurídico, ainda que o
primeiro crie as condições políticas de exercício do segundo.
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O Aparelho repressivo é compreendido como uma totalidade
organizada e centralizada, que funciona de forma prevalente (mas não
exclusiva) pela violência, subordinando os membros do Estado a uma
“unidade de comando, a da política da luta de classes aplicada pelos
representantes políticos das classes dominantes que detêm o poder do
Estado” (ALTHUSSER, [1970] 1992, p. 54). Se uma classe (ou aliança
de classes) no poder exerce o domínio pela repressão e conserva suas
posições fortes nos aparelhos ideológicos, a resistência das classes
dominadas sempre pode vir à luz, seja por explorar as contradições
desses espaços, seja por conquistar neles certas posições de combate.
Para Althusser, não há um aparelho ideológico puro: face à “peste do
assujeitamento”, a violência ainda está lá, atuando de forma atenuada
ou secundária em relação à ideologia.
Contemporaneamente a Ideologia e aparelhos ideológicos do
Estado, Foucault lançou o livro que seria reconhecido como um difusor
de sua perspectiva genealógica: Vigiar e punir. Para além da hipótese que
concebe o poder em sua dimensão repressiva, o autor se voltou ao enlace
dos saberes, técnicas e discursos “científicos” com a prática moderna do
poder de punir.5 Não por acaso, uma das regras gerais de sua escrita era
não centralizar a pesquisa sobre os mecanismos punitivos somente “em
seus efeitos ‘repressivos’, só em seu aspecto de ‘sanção’, mas recolocá-los
na série completa dos efeitos positivos [...]. Consequentemente, tomar a
punição como uma função social complexa” (FOUCAULT, [1975] 2009,
p. 26).
Para o autor, o nascimento da disciplina marcou a dissolução do
espetáculo público do suplício. Entre os séculos XVIII e XIX, “desapareceu
o corpo supliciado, esquartejado, amputado, marcado simbolicamente
no rosto ou no ombro, exposto vivo ou morto, dado como espetáculo.
Desapareceu o corpo como alvo principal da repressão penal”
(FOUCAULT, [1975] 2009, p. 13). Surgia, assim, uma fórmula geral de
dominação dos corpos distinta da escravidão, da domesticidade, da
vassalidade e do ascetismo.
Antes das leis que encerravam os suplícios na Europa e nos Estados
Unidos, o espaço recortado, imóvel e vigiado da peste formou um
primeiro modelo, compacto e excepcional, do dispositivo disciplinar.
Sendo uma forma real e imaginária da desordem, a antiga pandemia tinha
a disciplina como correlato médico e político: “atrás dos dispositivos
5 Criticando o compromisso de Foucault com a especulação genealógica, Spivak ([1983] 2010, p. 26) considera
que tal perspectiva o impediu de situar, nos trabalhos de Marx e Freud, os “divisores de águas de um fluxo
contínuo da história intelectual”, o que, por consequência, afetou as suas concepções de poder e de repressão.

51

Diálogos Pertinentes – Revista Científica de Letras

disciplinares se lê o terror dos ‘contágios’, da peste, das revoltas, dos
crimes, da vagabundagem, das deserções, das pessoas que aparecem
e desaparecem, vivem e morrem na desordem” (FOUCAULT, [1975]
2009, p. 188). Diferentemente do “exílio do leproso” e da “exclusão da
loucura”, o regime de quarentena e confinamento da peste mostra como
o poder se impregna nas mais finas malhas do sujeito, distribuindo-lhes
um nome, um lugar, um corpo, uma doença, uma morte e um pertence.
A “prisão da peste” planteou os esboços da sociedade moderna, cujo
paradigma seriam as casas penitenciárias. Se na visada althusseriana
a prisão se enquadra como parte do Aparelho Repressivo de Estado,
aqui ela é lida como uma instituição disciplinar, que fabrica “corpos
úteis e dóceis” a partir de métodos de “bom adestramento”: a vigilância
hierárquica, a sanção normalizadora e a combinação de ambos no
procedimento do exame.
Após Vigiar e punir, Foucault desenvolveu o conceito de biopoder,
tateando uma instância do Estado na qual a repressão e a morte estão
postas de modo a serem administradas (FOUCAULT, [1975-1976] 1999;
[1976] 1984).6 O desaparecimento dos suplícios e a sofisticação das
técnicas de vigilância, controle e gestão dos indivíduos deram lugar à
proliferação dos campos de concentração e extermínio nos séculos XIX
e XX, um nítido projeto de eliminação massiva do “inimigo”, reduzido a
uma espécie de “perigo biológico” (DELEUZE, [1986] 2005).
No nazismo, a simbólica do sangue (cara à soberania) foi
reinvocada para vivificar um novo tipo de poder político: o racismo em
sua forma moderna, estatal e biologizante (FOUCAULT, [1976] 1984).
O racismo, sem dúvida, não é uma invenção recente, mas ele veio a se
inserir como “mecanismo fundamental do poder, tal como se exerce nos
Estados modernos, e que faz com que quase não haja funcionamento
moderno do Estado que, em certo momento, em certo limite e em certas
condições, não passe pelo racismo” (FOUCAULT, [1975-1976] 1999, p.
304).
Em outros termos, o dispositivo de matar e administrar a morte
ganha expressão na obra foucaultiana quando ele define o poder não
mais
6 “Dos textos publicados até o momento, o último capítulo de La volonté de savoir e a aula de 17 de março de
1976 do Curso Il faut défendre la societé devem ser considerados como os textos fundamentais de referência
acerca do biopoder. No primeiro, a questão do biopoder aparece em seguida à descrição da formação do
dispositivo da sexualidade e termina na questão do racismo moderno, um racismo biológico e de Estado. No
segundo, o biopoder aparece ao final de um extenso percurso, no qual Foucault analisa as transformações do
conceito de guerra de raças. Em um e no outro, o biopoder se mostra em sua dupla face, como poder sobre a vida
(as políticas da vida biológica, entre elas as políticas da sexualidade) e como poder sobre a morte (o racismo)”
(CASTRO, 2009, p. 57).
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em termos de confisco, subtração, extorsão, tal como
se passava no regime de soberania. Agindo sobre a vida,
ele visa ao seu contínuo e incansável melhoramento,
multiplicação, incitação [...]. Essa transformação a que
a civilização ocidental assistiu não significaria, contudo,
o desaparecimento ou neutralização das batalhas e
genocídios que a acompanham. Ao contrário [...], os
confrontos travados ao longo dos dois últimos séculos
testemunham a favor de crueldades sem precedentes.
Massacres e extermínios são complementares a um poder
que busca aperfeiçoar processos vitais. Se antes guerras
eram iniciadas a fim de proteger o soberano, na era do
biopoder, a morte de uns assegura a existência de todos
[...]. Essa forma de equivaler vida e morte, encontrada na
base do biopoder, explica a emergência de fenômenos
como o racismo de Estado. (FURTADO; CAMILO, 2016,
p. 36).

O Estado nazista que o diga. O direito soberano de matar constituiu
a captura ideológica capaz de naturalizar a perseguição de milhares de
seres humanos considerados indesejáveis, a execução administrativa
na gestão das cidades e o império da logística horrenda dos fornos
crematórios e das câmaras de gás. Sobre isso, Semprún afirma que o
horror dos campos não pode ser exatamente tocado em seu núcleo
mortífero, mas apenas em suas bordas.
O essencial é conseguir superar as evidências do horror para
tentar atingir a raiz do Mal radical [...]. O horror era apenas
a sua roupagem, o seu adereço, o aparato. A aparência,
em suma. Poderíamos passar horas depondo sobre o horror
cotidiano sem tocar no essencial da experiência do campo.
[...] o essencial não era o horror acumulado, cujas minúcias
poderíamos desfiar interminavelmente. Poderíamos contar
um dia qualquer, começando pelo despertar às quatro e
meia da madrugada, até a hora do toque de recolher: o
trabalho estafante, a fome perpétua, a permanente falta
de sono, as humilhações dos Kapo, as faxinas de latrinas,
a schlague7 dos SS, o trabalho em cadeia nas fábricas
de armamento, a fumaça do crematório, as execuções
públicas, as chamadas intermináveis sob a neve do inverno,
7 “Schlag, ‘pancada’, em sua versão afrancesada, de schlague, significa ‘dar ordens de modo brutal’”.
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a exaustão, a morte dos companheiros, sem que por isso
tocássemos no essencial, sua obscura verdade fulgurante: a
treva que nos coube na partilha. (SEMPRÚN, 1995, p. 92).

Tal experiência da treva partilhada indicia como as palavras
faltam diante do modo como esse horror se inscreve na história. Da
mesma forma, as “máquinas de guerra” a serviço do horror provam
que a desumanização do inimigo não se separa de um processo de
industrialização da morte, processo este que articula “a racionalidade
instrumental e a racionalidade produtiva e administrativa do mundo
moderno (a fábrica, a burocracia, a prisão, o exército). Mecanizada,
a execução em série transformou-se em um procedimento puramente
técnico, impessoal, silencioso e rápido” (MBEMBE, [2003] 2018, p. 21).
Nele, o triunfo funesto da massificação da morte foi um correlato íntimo
da disseminação de estereótipos e ideologias racistas, fato que expande
nossa discussão sobre os enlaces entre Estado, repressão e racismo.
O RACISMO COMO TECNOLOGIA DO ESTADO

No célebre ensaio Necropolítica, Achille Mbembe discute
o subjugamento da vida a uma formação específica do terror
contemporâneo, expondo o Estado em sua dimensão mais violenta.
Ele apresenta uma forma de governabilidade diferente do aparelho
repressivo e das técnicas disciplinares. Para definir a necropolítica e o
necropoder, esse filósofo de base hegeliana explora as zonas fronteiriças
do conceito foucaultiano de biopoder com a soberania e com o estado
de exceção. O controle sobre a mortalidade traça o limite do poder
soberano, que define a vida como implantação e manifestação de seu
domínio. Assim como os campos de concentração/extermínio, algumas
formas de soberania constituem, ainda hoje, o nomos do espaço político
onde habitamos. Nesse espaço, o racismo se infiltra como tecnologia
que permite o exercício do biopoder. Em sua economia, esse racismo
– larvado ou não – teria por função “regular a distribuição da morte
e tornar possíveis as funções assassinas do Estado” (MBEMBE, [2003]
2018, p. 18).
A política da morte se abateu sobre a raça, espectro que assombra
as práticas políticas violentas do Ocidente. O Estado nazista talvez tenha
sido o exemplo mais completo do direito de matar, pois conjugou três
elementos da guerra política: o racismo, o homicídio e o suicídio.
Por uma extrapolação biológica do tema do inimigo
político, organizando a guerra contra os seus adversários
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e, ao mesmo tempo, expondo seus próprios cidadãos
à guerra, o Estado nazi é visto como aquele que abriu
caminho para uma tremenda consolidação do direito de
matar, que culminou no projeto da “solução final”. Ao
fazê-lo, tornou-se o arquétipo de uma formação de poder
que combinava as características do Estado racista, Estado
assassino e Estado suicidário. (MBEMBE, [2003] 2018, p.
19).

Ao articular a questão racial à colonial, o autor ultrapassa as
construções foucaultianas sobre o biopoder. A administração da morte
pelo Estado passa a ser endereçada sobretudo a homens e mulheres
negros, da plantation e das políticas de colonização empreendidas
pela Europa nos séculos passados até as que são adotadas hoje pelo
capitalismo neoliberal.
Assim como Althusser demarcou a incipiência de uma correlação
direta entre o aparelho repressivo e o domínio público8, Mbembe
constata que a coerção se tornou um produto de mercado, desabando o
biombo que separava o público do privado: “milícias urbanas, exércitos
privados, exércitos de senhores regionais, segurança privada e exércitos
de Estado proclamam, todos, o direito de exercer violência ou matar”
(MBEMBE, [2003] 2018, p. 53).
Para Mbembe, qualquer relato histórico sobre a formação do terror
moderno deve abordar a escravidão, uma das primeiras manifestações da
biopolítica, isto é, da prática de biopoderes locais que, diferentemente do
dispositivo disciplinar focalizado nos indivíduos, se centra no controle
do território e da população. Sem lar, sem direito sobre o corpo e sem
estatuto político, o escravo era dominado e desumanizado pelo senhor,
transmutando-se em um instrumento de trabalho (um preço) e uma
propriedade (um valor). O domínio absoluto sobre a vida e o corpo do
escravo era um ato de pura destruição empregado para aterrá-lo.
Enquanto a plantation impôs a violência como forma de controle
social, as colônias sob o regime do apartheid fundaram uma modalidade
peculiar do terror. Se há dois princípios chaves da ordem jurídica
8 Em hipótese, o aparelho repressivo do Estado parece pertencer ao domínio público, enquanto a pluralidade
de aparelhos ideológicos de Estado às instituições privadas. Contudo, o filósofo marxista considera que o Estado
condiciona esses polos, sendo impossível traçar, por meio da oposição público-privado, uma linha divisória
que separe repressão e ideologia. “A distinção entre o público e o privado é uma distinção interior ao direito
burguês, e válida nos domínios (subordinados) em que o direito burguês exerce os seus ‘poderes’. O domínio do
Estado escapa-lhe porque está ‘para além do Direito’: o Estado, que é o Estado da classe dominante, não é nem
público nem privado, é pelo contrário a condição de toda a distinção entre público e privado. Podemos dizer a
mesma coisa partindo agora dos nossos Aparelhos ideológicos do Estado. Pouco importa que as instituições que
os realizem sejam ‘públicas’ ou ‘privadas’. O que importa é o seu funcionamento. Instituições privadas podem
perfeitamente ‘funcionar’ como Aparelhos Ideológicos do Estado” (ALTHUSSER, [1970] 1992, p. 45-46).
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europeia (igualdade dos Estados e territorialização do Estado soberano),
o imaginário colonialista os exclui, concebendo o mundo colonial
à imagem das fronteiras. Nelas, figuras internas e externas da política
(guerra e desordem) são pareadas ou alternadas. As colônias são o lugar
onde as garantias da ordem judicial se encontram suspensas e o direito
soberano de matar não segue mais nenhuma regra.
Concatenando o biopoder, o estado de exceção e o estado de
sítio, as colônias constituíram uma primeira síntese entre massacre e
burocracia. Nesse sentido, não é improvável que os horrores da Segunda
Guerra sejam coextensivos a um terror antes reservado ao “mundo
colonial”.
No fim, pouco importa que as tecnologias que culminaram
no nazismo tenham sua origem na plantation ou na colônia,
ou, pelo contrário – a tese foucaultiana –, que nazismo
e stalinismo não tenham feito mais do que ampliar uma
série de mecanismos que já existiam nas formações sociais
e políticas da Europa ocidental (subjugação do corpo,
regulamentações médicas, darwinismo social, eugenia,
teorias médico-legais sobre hereditariedade, degeneração e
raça). Um traço persiste evidente: no pensamento filosófico
moderno assim como na prática e no imaginário político
europeu, a colônia representa o lugar em que a soberania
consiste fundamentalmente no exercício de um poder à
margem da lei (ab legibus solutus) e no qual a “paz” tende
a assumir o rosto de uma “guerra sem fim”. (MBEMBE,
[2003] 2018, p. 32-33).

Se a soberania define quais vidas importam e quais são
“descartáveis”, a ocupação colonial tardia combina a disciplina, a
biopolítica e a necropolítica. Tal combinação terrificante faz com que
o poder colonial se alastre sobre os habitantes do território sitiado, sem
distingui-los entre inimigos externos e internos. O terror contemporâneo
se ata à fragmentação territorial (terrestre e aérea) na qual os espaços de
violência se multiplicam.
Apesar de abordar questões próprias às guerras e ocupações
na Palestina, Cisjordânia, África do Sul e Ruanda, a especificidade da
formação social brasileira parece se alinhar a essa tese. Além das sanções
e do aprisionamento em massa que asseguram o controle dos indivíduos
e das populações, novas tecnologias de destruição se voltam cada vez
mais ao massacre a céu aberto (que se somam às matanças invisíveis): “o
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terror é uma característica que define tanto os Estados escravistas quanto
os regimes coloniais contemporâneos” (MBEMBE, [2003] 2018 p. 68).
Eis-nos, portanto, diante da política racista da morte em sua versão mais
eruptiva e viral.
O racismo estrutural que empilha os corpos racializados tende a
se apresentar como “acidente”, mero acaso separado das condições,
práticas e dizeres que o condicionam.9 O processo de desumanização
dos corpos negros não é exclusivo ao regime da plantation e ainda hoje
nos assola. Em 2019, por exemplo, Pedro Henrique Gonzaga foi morto
por um segurança dentro do supermercado Extra no Rio de Janeiro.10 A
sua morte provocou uma indignação coletiva, disseminando dizeres em
torno do racismo, como a conhecida fórmula “vidas negras importam”.
A comoção em torno da morte truculenta de Gonzaga fez
emergir a indignação sobre um crime cotidiano no Brasil,
o fato da vítima ser um jovem negro. Enunciados como
‘vidas negras importam’, ‘minha cor não é de luto’, ‘a
carne mais barata do mercado é a carne negra’ e ‘Extra
assassino’ circularam em cartazes durante atos de protestos
nos supermercados da rede Extra, como também nas
redes sociais, produzindo sentidos que ultrapassavam a
singularidade daquele acontecimento pelas memórias que
ele convocava das relações macabras entre homicídio,
classe e cor de pele no Brasil. [...] Nessa ocasião, o estatuto
do que é concebido como humanidade se colocava a
partir da dimensão da comoção em torno da morte e do
luto, o que nos mostra que aquilo que entendemos como
humano não é tão evidente assim [...]. Isso diz respeito
a uma operação de poder que regula afetos e posições
éticas definindo por quem somos indiferentes e por quem
lamentamos profundamente. [...] A morte de Gonzaga é
uma entre tantas que sequer aparecem como contáveis.
(CHAVES, 2020, p. 77).

O percurso por essas três reflexões sobre o Estado e a repressão
nos leva a pontuar, portanto, que o discurso é uma dimensão inseparável
9 Mbembe defendeu esse argumento, rememorando o ataque que vitimou George Floyd há um ano nos
Estados Unidos. “O racismo consiste [...] em fazer de toda tragédia que ele provoca um acidente, em inscrever
constantemente a vida do sujeito racializado em uma série infinita de acidentes que não cessam de se repetir. Na
verdade, esses ‘acidentes’ fazem sempre parte da estrutura” (MBEMBE, 2020b, n.p.).
10 Outra forma de desumanização ocorreu com a notícia do assassinato de Cláudia da Silva Ferreira. A princípio,
ela não era sequer nomeada pela grande mídia, mas apenas designada como “a mulher arrastada” (GARCIA;
SOUSA, 2015).
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dos processos e dos mecanismos que constituem o terror atual. A seguir,
abordaremos como a relação entre a violência e o Estado é discursivizada
em um documentário jornalístico e em outros materiais relacionados ao
caso João Pedro.
O ROSTO DE UMA GUERRA SEM FIM
Sujeitos determinados
Não quero ver o vídeo do homem morrendo
Sob as patas do outro homem
Ainda nem sarei do tiro nas costas
Que deram em João Pedro
Isso vai entristecendo a gente
Até a exaustão
Mas nada comparado
Aos que sentem na pele
Estar sob as patas de outro homem
Aqueles cujas filhas se chamam ágatas
Pedrinhas coloridas que fazem balé
Ou street dance
Meninos que podiam ser
Homens que crescem
Mas há algo que precisa ser dito
A despeito do ritmo da vida
Ou a despeito do ritmo de um poema
Que se não temos coragem de
Colocar fogo nos racistas
Precisamos pelo menos acabar com o
Sujeito indeterminado:
O genocídio da população negra
É autorizado de dentro dos palácios dos governadores
E é executado pelas polícias.
(Adriane Garcia, 2021 [Poemas para fazer o luto desse
tempo], p. 24).
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Em janeiro de 2021, a BBC News publicou um documentário
sobre a escalada da repressão policial nas periferias brasileiras durante
a pandemia.11 Após a advertência de que “o vídeo contém imagens e
relatos de violência”, constrói-se um mosaico com figuras de terror e
da revolta, um horror do qual apenas se pode ver as bordas: viaturas,
helicópteros, fardas, armas, fragmentos da vida cotidiana de três jovens
assassinados, testemunhos de mães recém-enlutadas, clamores por
justiça proferidos por manifestantes de vestes (e máscaras) brancas.
A sucessão veloz de cenas, gritos, lamentos e relatos é, então,
cortada pela tela de abertura. Nela, um jovem negro nos encara.
Impregnado pela coloração cinza azulada do céu, seu rosto se funde e
se sobrepõe à visão panorâmica de uma favela do Rio de Janeiro. A faixa
preta centralizada dá a ler uma pergunta tão transparente e tão opaca
quanto a própria composição material da imagem: a vida dos negros
importa no Brasil?

Figura 2: Fotograma de “As histórias por trás de recorde de mortes pela polícia em plena pandemia”.

À primeira vista, o enunciado parece perfeitamente familiar,
remetendo ao movimento social disseminado após a morte de George
Floyd, em 25 de maio de 202012 e, consequentemente, a todo um campo
11 Com roteiro e reportagem de Ligia Guimarães, o documentário está disponível no Youtube sob o título “As
histórias por trás de recorde de mortes pela polícia em plena pandemia”: <https://youtu.be/YtfXZAdI8dU>. O
vídeo se encontra também na matéria “‘Mãe, fica tranquila, a gente tá dentro de casa’: as famílias destruídas pela
violência policial em plena pandemia”, de 13 de janeiro de 2021, assinada por Ligia Guimarães e Claire Press:
<https://www.bbc.com/portuguese/brasil-55582716>.
12 Minneapolis em chamas: a cena do homem negro sendo estrangulado por um policial foi o estopim para
uma onda de atos antirracistas, um grito pelo direito à respiração. O apelo “I can’t breathe” (“Eu não consigo
respirar”), repetido várias vezes por Eric Garner (2014) e George Floyd (2020), transformou-se em um slogan da
campanha Black Lives Matter. Fundado em 2013 sob a influência de diferentes correntes pró-direitos civis dos
séculos XX e XXI, o movimento coordena protestos massivos contra a violência racialmente motivada (sobretudo
a policial). Tornou-se mundialmente conhecido devido à difusão da hashtag #BlackLivesMatter no espaço da
(ciber)militância. No Brasil, sua circulação em inglês coexiste com duas traduções: “vidas negras importam” e
“a(s) vida(s) dos negros importa(m)”. Enquanto um acontecimento discursivo, a fórmula ganhou uma série de
variações, tanto estritamente linguageiras (como o enunciador coletivizado em “nossas vidas importam”), quanto
iconográficas (como as cores da causa LGBTQIA+). Não exploraremos o fato de que o mesmo enunciado foi
retomado, deslocado, invertido etc. por formações discursivas e posições sujeitos antagônicas.
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de discussões sobre os efeitos atuais da necropolítica, do necropoder
e das articulações sombrias entre massacre e burocracia. No entanto,
ele ganha outro matiz no documentário devido ao acréscimo de um
sintagma preposicional e de um ponto de interrogação, o que promove
uma atualização dos sentidos postos em funcionamento antes e em
outro lugar. O contraste entre o vermelho e o negro enfatiza a palavra
“Brasil” e a interrogativa, diferenciando-as dos demais elementos, o que
discursiviza uma dúvida atribuída à injunção do fotografado com o local
a que lhe foi naturalizado como evidente para estar, morar e morrer.
Ao analisar as estatísticas que apontam a relação entre a moradia
na comunidade, educação, desemprego e preconceito, Nascimento
afirma:
Estes algarismos revelam que, para quase cada dois e meio
habitantes do Rio, um é negro; porém para cada habitante
branco das favelas, quase dois e meio são negros. Em
outras palavras: os negros compõem menos da metade da
população total da cidade, mas a proporção que ocupam
nas favelas alcança mais do dobro da cifra apresentada
pelos brancos. Assim se caracteriza uma indiscutível
segregação habitacional. (NASCIMENTO, 2016, p. 100).

Tal dado é importante para racializar o debate da violência de
Estado, bem como compreender o processo de naturalização dos
sentidos de quem mora na comunidade e quem deve ser alvo do
controle e da violência. Evidenciando essa naturalização dos riscos
de morrer que atravessa a combinação entre raça, classe e território,
a emergência da fórmula “A vida dos negros importa no Brasil?” nada
tem a ver, no documentário, com a posição reacionária que absorve
e nega a luta antirracista através de um apagamento (progressivo) de
sua especificidade, tal como frequentemente ocorre na universalização
“todas as vidas importam”.13
As variações simbólicas em foco nessa imagem de abertura
tampouco são insignificantes. A transformação da assertiva em um
problema pode, no limite, implicar paráfrases negativas do tipo “a vida
dos negros não importa no Brasil” ou “a vida dos negros importa lá, mas
não aqui”.
Asfixia. Quadros da violência policial logo sobrevêm à tela
de abertura. Ainda que inevitavelmente se assemelhem à imagem do
assassinato de George Floyd, tais flagrantes não provocaram uma
13 Cf. “Vidas importam e a falsa simetria: o discurso em movimentos sociais”, de Carvalho e Sargentini (2020).
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comoção comparável à do caso estadunidense. Sobreposta às imagens
de violência, uma voz em over (d)enuncia:
No Brasil, é fácil encontrar, em vídeos, inumeráveis
flagrantes de violência policial. Embora capturados pelas
câmeras, poucos casos geram comoção nacional, muito
menos viram assunto nas manchetes internacionais. Em
um ano em que o grito “Vidas negras importam” varreu
o mundo, a BBC foi investigar por que a polícia brasileira
é uma das que mais matam e por que os negros são os
que mais morrem. Em 2020, o Brasil, principalmente na
periferia das grandes cidades, viveu uma crise dupla: além
de enfrentar a pandemia do novo coronavírus, que tirou a
vida de mais 170 mil pessoas até dezembro, o país registrou
recordes no número de mortes pela polícia. O que se viu foi
um contrassenso: mesmo com menos pessoas circulando
nas ruas em meio ao isolamento social, foram 3.181 mortes
cometidas por policiais em intervenções, 6% a mais do
que o mesmo período de 2019. (BBC, 2021 [transcrição
nossa]).

Fazendo remissão à fórmula “vidas negras importam”, o
documentário ressalta a banalização da violência sistemática contra a
população negra e periférica do país. Isso se deve a uma espécie de
contágio (um curto-circuito) entre os valores semânticos de importar
e comover em uma determinada formação discursiva (HAROCHE;
HENRY; PÊCHEUX, [1971] 2007), de maneira que tal efeito metafórico
(PÊCHEUX, [1969] 1997) seria impossível se um certo funcionamento
humanista da denúncia já não estivesse em jogo.14 Interessante notar
ainda que o elo entre a “pouca comoção” e a “dupla crise” (repressão e
pandemia) não está demarcado no intradiscurso, mas é induzido pelas
conexões interfrásticas, o que implica a criação de um nexo causal
entre elementos bastante heterogêneos. Um possível rearranjo dessa
construção midiática seria: “apesar de o grito ‘vidas negras importam’
ecoar em todo o mundo e os assassinatos cometidos pela polícia
brasileira terem aumentado exponencialmente durante a pandemia, a
morte de pessoas negras no Brasil gera pouca comoção, fato que não só
parece prolongar a violência policial, mas também permite ‘questionar’
o grito do movimento antirracista”.
14 A “indignação” emerge, em outro momento, como substituto possível de “comoção”. Ignoramos se a formação
discursiva dispõe tais termos somente em relações de equivalência (comoção = indignação) ou se os hierarquiza,
como “a morte de negros não comove, [logo] não causa indignação”.
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Na direção de sentidos estabelecida por essa paráfrase, um dos
entrevistados (um defensor público) afirma, por exemplo, que a violência
e a letalidade policiais se incorporam “ao cotidiano das pessoas”, surtindo
uma “anestesia da sociedade”. Para ele, a morte de civis nessa situação
só comove quando é muito difícil ou impossível culpabilizar a própria
vítima, como no caso do assassinato de uma criança que brincava dentro
de casa. Salvo exceção, a vida dos negros não importaria no Brasil. Sob
o signo do terror, a anestesia e a asfixia se combinam, sufocando tudo
aquilo que resiste a essa política de extermínio.
Num remoer de falas e vozes, o documentário tenta se contrapor
à atual anestesia/asfixia, entrelaçando os fios de dois mundos diversos,
incomensuráveis. Por um lado, apresenta-se uma lista de “coisas-a-saber”
transmissíveis através de números, dados e estatísticas sobre a violência.
O universo calculável do terror ganha forma em dizeres autorizados ou
na própria voz em over que costura os entornos da narrativa documental.
Por outro, somos expostos ao universo incontável (portanto, inestimável)
dos afetos. Nele, ouvimos as vozes enlutadas de três mães cujos filhos
foram assassinados em operações policiais.15
O mais novo deles, João Pedro Matos Pinto, foi morto aos 14
anos.16 O menino brincava dentro da casa de seu tio em São Gonçalo,
quando esta foi invadida pela polícia e alvejada por aproximadamente
80 tiros de grosso calibre, uma semana antes da morte de George Floyd.
Nas tramas da discursividade do documentário, a indignação
coletiva diante do caso João Pedro tornou a sobrevivência dos habitantes
das favelas cariocas menos difícil, pois provocou a suspensão das
operações policiais durante a pandemia.
Oprimidos entre as operações policiais e a pandemia,
sobreviver estava cada vez mais difícil pros moradores
das favelas cariocas em 2020. Mesmo no período de
isolamento social até abril, o número de mortos pela
polícia no estado superava em 15% o de 2019 até a morte
de um adolescente: João Pedro, assassinado dentro de casa
durante uma operação policial em maio. A morte do menino
causou tanta indignação que 18 dias depois do assassinato,
15 A figura das mães enlutadas não é casual, mas paradigmática no combate à política de morte empregada pelo
Estado. Basta rememorarmos o lugar que elas exerceram nos processos de denúncia e apuração dos crimes das
ditaduras latino-americanas ou, mais recentemente, dos crimes do Estado na era das chacinas.
16 Há uma página “Caso João Pedro” na Wikipédia: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Caso_Jo%C3%A3o_Pedro>.
Uma rede de memória se constrói na seção “ver também”, em que o caso faz remissão a outros verbetes ligados à
necropolítica, como a “Violência policial no Brasil”; a ‘Morte de George Floyd”; o “Caso menino Miguel” (morte
de criança negra que ocorreu no mês seguinte) e o “Assassinato de João Alberto Freitas”, asfixiado dentro de um
supermercado da rede Carrefour.
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o Supremo Tribunal Federal anunciou a paralização de
todas as operações policiais durante a pandemia. Nunca
antes uma proibição do tipo havia sido aplicada em todas
as favelas do Rio. (BBC, 2021 [transcrição nossa]).

Emaranhando o que é dado a conhecer e o que é dado a ver, sentir
e perceber17, o documentário adiciona mais esse elemento (o assassinato
de jovens negros) a uma intricada relação proporcional entre comoção
e violência: “mais violência, menos comoção” / “mais comoção, menos
violência”. Os termos colocados em cena compõe uma rede de conexões
causais, ainda que tais nexos sejam incertos: ou bem a “anestesia da
sociedade” é efeito do aumento da violência policial, porém a comoção
coletiva causada pela morte de crianças e adolescentes reduz os riscos
da crise dupla que oprime os moradores das periferias; ou bem essa
“anestesia” provoca o aumento da violência e da letalidade policiais,
por isso a comoção reduz os riscos da crise dupla.
Se o discurso sobre a política de extermínio ganha uma forma
relativamente estável no roteiro do documentário, os testemunhos das
mães e de outros moradores dão margem ao aparecimento de outros
dizeres e efeitos de sentido. Nesses casos, a pandemia é relacionada
ou comparada à violência policial, como na fala de uma das mães
enlutadas: “Preferia hoje que meu filho tivesse pegado um COVID-19
do que ter morrido da forma que ele morreu” (BBC, 2021 [transcrição
nossa]). No testemunho da mãe de João Pedro, ela enuncia:
Foi algo assim muito surreal, porque você fica em casa
cumprindo a quarentena, com medo dos seus filhos
contraírem o vírus que tá aí no mundo e acaba seu filho
sendo morto por um vírus bem pior, que é o vírus do
Estado que mata. (BBC, 2021 [transcrição nossa]).

Na materialidade da língua, a injunção da história e a luta de
vozes dos que vivem na comunidade em diferença radical com o Estado
que mata alguns (não todos) naturaliza efeitos sobre aqueles que podem
e devem ser mortos (SOUSA, 2020). O dizer da mãe marca esse jogo a
partir de um dentro e fora de casa, que implica dois movimentos: i. “fica
17 Para Vladimir Safatle (2015, n.p.), o campo da reflexão política diz respeito, sobretudo, à maneira como
somos afetados. Uma das questões fundamentais do poder é como organizar o campo do visível, do sensível e do
perceptível, levando à problemática da comoção. O autor menciona o choque mundial causado por uma imagem:
o corpo de Alan Kurdi (criança de apenas três anos que morreu afogada em uma praia da Turquia): “todos nós
vimos como um dos grandes fatos desse ano [2015] foi a simples veiculação de uma foto: [a] foto trágica de um
menino sírio morto numa tentativa de seus pais fugirem da Síria numa situação de guerra. [...] Graças à circulação
de uma foto que uma política criminosa de bloqueio de refugiados em situação de vida e morte teve que ser
momentaneamente suspensa”.
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em casa” como evidência da proteção, reserva e cuidado com a saúde
que garantiria continuar vivo em tempos de isolamento social, já que “o
vírus que tá aí no mundo” mata; e ii. está sedimentado nas formações
imaginárias que permanecer em casa, dito por uma mãe, é sinônimo de
que os perigos de todas as ordens permanecem do lado de fora, ou seja,
a presença de uma mãe cuidaria e conseguiria proteger suas crias. Mas
com “o Estado que mata” tal evidência se dissolve e dá lugar ao horror.
“Acaba seu filho sendo morto”, essa é a sentença que se fecha
sob o efeito de algo “bem pior que o vírus”, já que se trata do “vírus do
Estado que mata”, algo que se regularizou pela historicidade nacional
em diferentes momentos e de diversas formas.
Em outro trabalho, foi possível investigar os efeitos de sentidos
sobre a morte de crianças executadas pelo Estado nas comunidades do
Rio de Janeiro, contornando os sentidos de horror dados por morrer a
caminho ou na volta da escola, em casa ou no ambiente educacional
(SOUSA; NAGEM, 2021 [no prelo]). A série de mortes e relatos sobre
elas indicia o mecanismo ideológico na produção de evidências sobre
a autorização do Estado em violentar, executar e assassinar periféricos,
prática perversa que dá notícias de “uma doença crônica”.

Figura 3: capa do jornal Extra (20 de maio de 2020).

Ainda sobre a morte de João Pedro, os dizeres anteriores, exteriores
e independentes ao vídeo circularam nas diversas mídias. Na manchete
acima, “A nova vítima da nossa doença crônica”, está posto em tensão
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e em divisão os sentidos de/sobre o novo e o velho. “Nova vítima”
diante de uma velha “doença”: não se trata de um novo vírus, mas
de uma doença crônica, o que remete à tensão histórica dos sentidos
construídos e regularizados desde a escravização dos africanos no
território nacional, prática que sustenta o racismo estrutural e as formas
de violência repetidas pelo Estado. Duas imagens litigiam e apontam a
contradição de um antes e um depois: o menino sorrindo acima e o pai
gritando algo diante do filho morto abaixo. Ambas inscrevem e marcam
duas temporalidades diferentes – um antes e um depois da ação policial
– que se encontram na formulação “a violência interrompeu os sonhos
do estudante”. Vale destacar que tem sido uma regularidade a nomeação
de que a criança ou o jovem morto são estudantes, no caso estudante
com sonhos que “queria ser alguém na vida”; o que atualiza, pelo efeito
da memória discursiva, o que é considerado e legitimado como um bem
socialmente valorizado: a educação.
No meio da história do estudante, o “tiro de fuzil”, mas não apenas
ele. As comunidades periféricas têm se organizado regularmente em
formas de reclamação de direitos e denúncia do extermínio: narrativas
se erguem e constroem a partir de cada morte, relatos e testemunhos
passam a ganhar circulação dentro e fora das redes, modos de elaborar o
luto se avolumam e mecanismos de responsabilização do Estado têm sido
acionados. Os sentidos se movem como no poema de Maya Angelou:
“Você pode me fuzilar com/ suas palavras/ Você pode me cortar com
seus olhos,/ Você pode me matar com seu ódio,/ Mas ainda, como o ar,
eu vou me levantar (...)”.18
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RESUMO

Neste artigo, o qual faz parte de uma pesquisa maior,
desenvolvida no Mestrado em “Memória: Linguagem e Sociedade”,
objetivamos, discutir o desenvolvimento da concepção de memória
na teoria psicanalítica cunhada por Sigmund Freud. Para tanto,
realizamos revisões teóricas sistemáticas e buscamos conceituar o
modo como a memória se apresenta ao longo da obra do referido
autor. Identificamos três momentos principais em que a memória se
configura e reconfigura: i) em certos trabalhos, há uma concepção
de memória enquanto produção; ii) em um segundo grupo de textos,
vemos aparecer uma memória arquivística; e, iii) em um terceiro
momento, após tensões e processos de elaboração, a concepção
de memória é rearranjada, firmando-se seu caráter de singularidade
construída a partir de múltiplos registros.
Palavras-chave: : Memória; Psicanálise; Freud.
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ABSTRACT

In this article, which is part of a research developed in the
Master in “Memory: Language and Society”, we aim to discuss the
development of the concept of memory in the psychoanalytic theory
coined by Freud. Therefore, we carry out systematic theoretical reviews
and seek to conceptualize the way in which memory is presented
throughout the work of that author. We identified three main moments
in which memory is configured and reconfigured: i) in certain works,
there is a conception of memory as a production; ii) in a second group
of texts, we see an archival memory; and, iii) in a third moment, after
elaboration, the conception of memory is rearranged, establishing its
character of uniqueness built from multiple registers.
Keywords: Memory; Psychoanalysis; Freud.
INTRODUÇÃO

Ao nos analisarmos a psicanálise cunhada por Freud, notamos que
muitos de seus conceitos são construídos e reconstruídos ao longo das
décadas de trabalho do autor. Em relação à concepção de memória, essa
dinâmica não é diferente. Pensar a memória na teoria freudiana é transitar
em torno de um conceito central, que foi — apesar de sua centralidade,
ou justamente por conta dela — configurado e reconfigurado ao longo
de anos de trabalho prático e teórico, o que permitiu que a densidade do
referido conceito fosse constituída a partir de múltiplos estratos.
Em certos trabalhos, mesmo em alguns que são considerados ainda
como pré-psicanalíticos, a concepção de memória delineada por Freud
era dotada de certa originalidade, rompendo com muitas das tradições
do pensamento sobre a memória vigentes na antiguidade. Porém, ao
mesmo tempo, encontramos trabalhos publicados no fim do século XIX e
também no início do século XX, em que a memória aparece conceituada
de forma que ativa fundamentalmente a problemática desta como
arquivo, o qual guardaria a verdade da materialidade da experiência
traumática.
É verdade que a compreensão da memória que é apresentada
nas últimas obras de Freud guarda pouquíssimas relações (não nos
arriscaremos aqui a dizer que não há nenhuma relação) com uma
concepção de memória atravessada por uma perspectiva arquivística.
No entanto, das primeiras teorizações freudianas sobre a memória até as

69

Diálogos Pertinentes – Revista Científica de Letras

últimas, a dinâmica da realidade-fantasia se faz um campo de tensões
sempre presente, estando intimamente relacionada com esse movimento
complexo de construção e reconstrução do conceito de memória.
Nosso objetivo, neste artigo, é justamente o de estabelecer os
contornos desse percurso da memória nos trabalhos de Freud, analisar
o modo como a concepção de memória tem sua configuração e
reconfiguração marcada no interior da teoria freudiana, buscando
estabelecer suas bases e conceituações, suas mudanças e suas implicações
para o modo de pensar a subjetividade a partir da psicanálise.
Visando possibilitar a execução da tarefa à qual nos propusemos,
realizamos, inicialmente, revisões teóricas sistemáticas da obra freudiana,
a partir das quais esquadrinhamos o desenvolvimento geral da ideia
de memória na obra do autor. Recorremos também a outros autores,
comentadores de Freud, os quais nos ajudaram a pensar o percurso
e desenvolvimento do mencionado conceito em todo o trabalho do
fundador da psicanálise.
Para operacionalizar a apresentação das ideias advindas do nosso
movimento de pesquisa, dividiremos nosso texto em três momentos
principais — com exceção desta introdução e das considerações
finais. No primeiro deles, propomos pensar a memória conforme era
teorizada a partir do “Projeto para uma psicologia científica” (FREUD,
1954 [1895]) e da “Carta 52” (1954 [1896]), delineando o conceito de
memória como marca e diferença. O segundo momento será dedicado
a analisar os modos pelos quais a concepção de memória em Freud é
modificada a partir da teoria da sedução e do método catártico. Nesse
sentido, discutimos de que forma esta teoria e este método apresentam
uma memória despida de sua característica singular de produção,
inscrevendo-a sob o signo de uma memória atravessada pela noção de
arquivo. A última sessão partirá da introdução do conceito de narcisismo,
para mostrar os trabalhos que, aos poucos, promovem o afastamento de
Freud de uma certa ideia de memória como continente da experiência,
substituindo-a, lentamente, por uma concepção de memória que se
apresenta como potência criativa.
OS TRAÇOS DE MEMÓRIA

Em Freud, as primeiras proposições sobre a memória aparecem
ainda antes dos trabalhos vistos como propriamente psicanalíticos.
Estamos fazendo referência, aqui, mais especificamente, ao “Projeto para
uma Psicologia científica” (FREUD, 1954 [1895]) e também à conhecida
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“Carta 52” (1954 [1896]), enviada a Fliess em 1896.
No projeto de 1895, Freud (1954 [1895]) afirma que “qualquer
teoria psicológica que mereça consideração deve fornecer uma
explicação para a memória” (p. 359, tradução nossa). No trabalho em
questão, o autor enuncia que sua proposta de trabalho é representar
os processos psíquicos como “estados quantitativamente determinados
de partículas materiais especificáveis e, assim, torná-las claras e sem
contradições” (1954 [1895], p. 354, tradução nossa). Para tanto, ele
lança a tese de que aquilo que diferencia o estado de atividade do estado
de repouso é uma certa quantidade Q de natureza inespecífica1, e que
as partículas materiais, sobre as quais se baseiam os processos psíquicos,
são os neurônios.
Freud (1954 [1895]) segue expondo a tese de que existem diferentes
tipos de neurônios — inicialmente, na primeira metade da referida obra,
são dois tipos. O primeiro grupo é teorizado como sendo completamente
permeável a Q, de modo que não oferece qualquer resistência e não
retém absolutamente nada da passagem do estímulo excitatório. Este
grupo de neurônios se relaciona, então, segundo o autor, com as funções
da percepção.
Do outro lado, segundo a hipótese freudiana (1954 [1895]), temos
o segundo grupo, formado por neurônios impermeáveis. Esta propriedade
de impermeabilidade seria responsável por fazer com que os neurônios
oferecessem resistência e retivessem parte do quantitativo Q. Esse grupo
de neurônios, afirma Freud (1954 [1895]), “são os veículos da memória
e, presumivelmente, portanto, dos processos psíquicos em geral” (1954
[1895], p. 360, tradução nossa).
A tese freudiana é a de que há, nestes grupos de neurônios,
aquilo que o autor chama de “barreiras de contato”. O primeiro grupo
de neurônios que citamos permitiria que Q passasse por eles sem
oferecer qualquer resistência, como se não houvesse nenhuma barreira
1 No “Projeto para uma psicologia científica” (FREUD, 1954 [1895]) a natureza de Q é bastante inespecífica.
Freud refere-se a isto apenas como um quantitativo, embora não saibamos especificamente de que. No entanto,
podemos nos amparar em outras obras freudianas posteriores ou em trabalhos de comentadores da obra freudiana
para tentar tornar o sentido de Q um pouco mais fácil de se compreender. Em obras como “Além do princípio
do prazer” (2010 [1920]), essa ideia de um quantitativo do qual o organismo tenta se livrar, ou abaixar até certo
nível de homeostase, é retomada, mesmo que com outras terminologias. Se pensarmos em obras como essa,
Q seria, então, uma forma de energia, energia libidinal, se assim preferirmos, algo que investiria os neurônios.
O termo utilizado por Freud, em 1895, para definir esse estado ocupação dos neurônios por Q foi Besetzung,
traduzido para “catexia”, por Strachey, e para “investimento”, em muitas traduções para o português. Besetzung
é o mesmo termo usado em obras posteriores, quando, por exemplo, Freud fala de investimento de libido em
um objeto. Garcia-Roza (2011, p. 39), em “Freud e o inconsciente”, afirma Besetzung se trata de uma carga de
afeto ou soma de excitação. Deste modo, para tentar tornar o exercício de entendimento do projeto ligeiramente
menos complexo, podemos tomar aqui, de antemão, embora pareça um anacronismo, Q como um quantitativo
de energia afetiva, libidinal, uma carga de excitação.
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de contato. Após essa passagem, após a excitação, estes neurônios são
deixados nas mesmas condições que estavam anteriormente, ou seja,
permanecem inalterados. Freud (1954 [1895]) chamará este grupo de
neurônios de sistema Φ.
No entanto, com o segundo grupo de neurônios a situação seria
bastante diferente: os neurônios desse sistema seriam caracterizados
por possuírem barreiras de contato que se apresentam e operam sobre a
passagem de Q, fazendo com que a quantidade Q advinda do estímulo
excitatório passe por eles apenas parcialmente ou com dificuldade.
“Essa segunda classe pode ser deixada em uma condição modificada
após cada excitação e, portanto, oferece a possibilidade de representar a
memória” (FREUD, 1954 [1895], p. 360, tradução nossa). Estes neurônios
constituem, na nomenclatura proposta por Freud (1954 [1895]), o
sistema Ψ.
A proposição freudiana (1954 [1895]) de que a memória poderia
ser explicada justamente através desses neurônios impermeáveis pode
ser justificada da seguinte maneira: os neurônios do sistema Ψ são
permanentemente alterados no curso do estímulo excitatório, ou, dito de
outro modo, suas barreiras de contato são alteradas permanentemente
para uma condição diferente da anterior. Assim, as barreiras de contato
se tornariam mais ou menos permeáveis a Q, facilitando ou dificultando
a sua passagem. A passagem de Q pelo sistema Ψ, através de alteração
permanente das barreiras de contato dos neurônios, cria rotas (Bahn)
privilegiadas pelas quais Q pode passar, permitindo pensar as barreiras
de contato segundo o seu grau de facilitação (Bahnung) (FREUD, 1954
[1895]).
Freud pontua que a memória seria um efeito das diferenças nas
barreiras de contatos existentes de neurônio para neurônio. Ou, dito de
forma ainda melhor, nas palavras do próprio autor, que certamente soam
em mais alto volume que as nossas, “é mais correto dizer que a memória
é representada pelas diferenças nas facilitações entre os neurônios Ψ”
(FREUD, 1954 [1895], p. 361, tradução nossa).
Esta posição se delineia ainda mais robustamente na “Carta 52”
(1950 [1896]), enviada por Freud a Fliess, em 1896. Nela, podemos ver
o referido autor propor que a memória se faria por traços mnemônicos
(Erinnerungsspuren) deixados no sistema inconsciente, os quais
poderiam, de tempos em tempos, sofrerem rearranjos e retranscrições.
Para além disso, deveria haver, na passagem de algo não consciente para
o domínio da consciência, uma espécie de tradução, uma tradução do
traço.
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Segundo o próprio Freud, o que há de essencialmente novo nessa
teoria — o elemento que a diferenciaria de outras modalidades de
pensamento sobre a memória vigentes até então — é “a afirmação de
que a memória não é simples, mas múltipla, estabelecida em diferentes
tipos de signos” (FREUD, 1950 [1896], p. 185, tradução nossa).
A superposição das teses propostas por Freud, nos trabalhos
anteriormente mencionados, traz três implicações importantes para a
noção de memória na teorização do autor. Em primeiro lugar, a memória
é apresentada como algo que não representa uma cópia mais ou menos
fiel das percepções que geraram os traços mnemônicos. Isso porque essa
memória está sujeita ao rearranjo, de tempos em tempos (von Zeit zu
Zeit), dos traços mnêmicos (Erinnerungsspuren). No cerne da memória,
está em jogo uma relação entre sinais que deixam seus registros no
psiquismo e o rearranjo desses traços, sujeito às relações do sujeito
com o mundo e com o outro. Esta relação produz uma lembrança que
não guarda relação de identidade necessária com a materialidade da
experiência e suas percepções.
A segunda implicação se relaciona com um deslocamento da
memória da consciência para os domínios do inconsciente. Freud
(1950 [1896]) defende que para que uma lembrança possa aparecer na
consciência, seria necessário haver uma tradução do traço de memória,
da marca permanente deixada pela passagem de Q. Estes traços, marcas,
estariam todos inscritos sob o signo do inconsciente, de modo que
aquilo que vem à consciência é apenas a representação do traço, uma
vez que traduzido, e não a memória em si — diferenciando aquilo que
rememorado da memória.
A tese proposta por Freud não só desloca a memória para o
inconsciente, mas promove uma cisão ainda maior entre a memória e
os domínios da consciência. Freud postula que a memória se relaciona
com a consciência de forma excludente: “Consciência e memória são
mutuamente exclusivas” (Bewußtsein und Gedächtnis schließen, sich
nämlich aus), afirma o autor (FREUD, 1950 [1896] p. 186). Onde há
consciência, não há memória, apenas representação, o que implica
dizer que a tradução que emerge na consciência tem um caráter de
singularidade, reafirmando a não manutenção de uma relação de espelho
entre o traço mnêmico e a experiência que o produziu.
A terceira implicação é a de que, uma vez que as marcas mnêmicas
são permanentes, elas podem até se modificar e, também, modificar as
relações que estabelecem entre si. Mas elas nunca são apagadas, pois,
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como vimos, os neurônios do sistema Ψ são permanentemente alterados
pela passagem do estímulo excitatório. Assim, uma questão relevante para
a psicanálise começa a se constituir: não há apagamentos de memória.
Aquilo que é concebido como esquecimento não será pensado como
uma falha na inscrição ou como um desvanecer dos traços deixados
pela experiência; o esquecimento será um efeito, isto sim, de um
impedimento de tradução dos traços, que, devido às defesas do aparelho
psíquico, operando a fim de evitar o desprazer, não puderam ser trazidos
à consciência (FREUD, 1954 [1895], p. 408). Os esquecimentos não
são mais do que traços que tiveram sua tradução barrada por alguma
resistência.
A esse respeito, Freud (1954 [1895]) é bastante direto em sua
exposição. Ao falar do papel dos afetos defensivos, pontua que, se nos
lançarmos a investigar a condição de uma ideia reprimida, referida
adiante enquanto B, “descobrimos que essa ideia pode ser facilmente
encontrada e trazida à consciência. Isso é surpreendente, pois poderíamos
ter suposto que B foi realmente esquecido e que nenhum vestígio dela
permaneceu em Ψ” (FREUD, 1954 [1895], p. 408). No entanto, um
exame mais a fundo nos mostra que isto não é verdade, pois “B é uma
imagem de memória como qualquer outra. Não é extinta”. Esta ideia
é, na verdade, um complexo de catexes, um complexo de neurônios
investido de Q de uma maneira específica; assim se, realmente “B é um
complexo de catexes, então uma resistência, incomumente forte, e que
não pode ser facilmente eliminada, se opõe a qualquer atividade do
pensamento em relação a B” (FREUD, 1954 [1895], p. 408, tradução
nossa).
Esta tese proposta por Freud o distanciava essencialmente de
teorias da memória existentes desde a antiguidade clássica, tais como as
teses platônicas. Na ideia de memória que podemos encontrar na obra
“Teeteto”, de Platão (2010, [369 a.C.]), por exemplo, a memória aparece
descrita como uma impressão de um sinete em um bloco de cera.
Em seu diálogo, Platão (2010, [369 a.C.]) faz a exposição de uma
certa memória que é pensada e descrita como “a mãe das Musas”.
Deste modo, prossegue o autor (2010, [369 a.C.], p. 282), “se quisermos
recordar algo — entre o que vimos, ouvimos, ou pensamos nós próprios
—, tomamos impressões nesse mesmo bloco de cera e colocamos a cera
sob as sensações e os pensamentos, como se estivéssemos imprimindo
um sinete”.
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Assim, “aquilo cuja impressão é fixada, recordamo-lo e sabemos,
enquanto a sua imagem permanecer; por sua vez, o que é apagado ou
não pode ser impresso, [e] esquece-se e não se sabe” (PLATÃO, 2010,
[369 a.C.], p. 282). Deste modo na filosofia platônica a respeito da
memória, há uma relação de semelhança necessária entre a memória
e a experiência vivida, o original e a cópia. Tal relação, como nos
indica Ricœur (2007), conceituaria a memória como uma espécie de
representação presente de uma coisa ausente.
Tradicionalmente, a “memória era vista como reprodução”, aponta
Rozenthal (2013, p. 95), “certamente menos nítida do que a realidade
da percepção, dos fatos passados”, mas, ainda assim, uma reprodução.
Entre memória e percepção haveria apenas uma diferença de grau, e
não uma diferença de natureza. Esta forma de pensar a memória não
deixa de arregimentar a famosa problemática platônica do simulacro, do
original e da cópia.
A memória freudiana se diferenciaria fundamentalmente da
memória platônica por algumas razões bastante específicas. De certo
modo, já as citamos acima, mas é importante que façamos uma retomada
rápida, dessa vez contrapondo-as às modalidades de pensar a memória
na antiguidade.
A primeira razão pela qual a memória freudiana, nos trabalhos
citados até aqui, se diferencia bastante daquela que aparece em Platão
(2010, [369 a.C.]) se deve ao fato de que a memória em Freud não será
pensada tal qual um sinete na cera. Como vimos, de fato há marcas.
Porém, estas marcas não são as marcas exatas da experiência, impressas
de forma relacional com a materialidade vivida e prontas para serem
retomadas a posteriori.
Os traços dos quais fala Freud têm desde o início uma natureza
distante daquela que é a natureza da percepção. Inclusive, ainda durante
o “Projeto para uma psicologia científica” (1954 [1895]), podemos ver
Freud afirmar que memória e percepção não são, sequer, processos de
uma mesma natureza. A memória, normalmente, não arregimenta nada
que seja da qualidade da percepção (FREUD, 1954 [1895], p. 370).
Podemos apontar como segunda razão o fato de que a memória
freudiana também não faz referência à representação presente de uma
coisa ausente. Os traços mnemônicos de que trata Freud (1950 [1896]),
advindos de diferentes registros de signos, de sinais, não representam
coisas, representam outros sinais. Rememorar, portanto, não é um
exercício de trazer ao presente coisas que estão ausentes, pois, os
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sinais, os signos, os significantes, não fazem referência às coisas em si.
Fazem referência a outros signos, marcas, com os quais se relacionam.
Rememorar é, de forma bastante singular, um exercício de produção
constante de narrativas sobre as próprias narrativas.
A terceira razão está relacionada à concepção de que,
diferentemente das teses platônicas (2010, [369 a.C.]) sobre a memória,
não há, nestas primeiras proposições freudianas, um esquecimento
que implica um apagamento da memória, dos traços mnêmicos ou
das impressões. Os esquecimentos de que trata Freud (1954 [1895]),
são, na verdade, impossibilidades de realizar uma tradução dos traços
mnemônicos inscritos no inconsciente. O que emerge não é uma falha
na inscrição mnêmica, um apagamento do registro, como era possível
nas formulações platônicas, mas uma resistência que opera contra toda
tentativa de lembrança da situação traumática.
Deste modo, a rememoração não só se daria pela diferença, mas
seria um trabalho constante de tradução, transcrição e rearranjo dos
traços constitutivos da memória. Freud lança a ideia de uma memória
que é criação, produção, e não apenas reprodução. Dito de outro modo,
nestes trabalhos freudianos que citamos até então (FREUD, 1950 [1896],
1954 [1895]), a memória não poder ser inscrita e lida como uma simples
reprodução das percepções vividas, um arquivo a ser consultado ou
uma ação de pura recursividade. Memória se relaciona com a criação
constante de narrativas singulares.
MEMÓRIA, ARQUIVO E TRAUMA

Como afirmamos na introdução deste texto, a concepção de
memória que corta a obra freudiana passa por reconfigurações ao longo
dos anos. Em outros trabalhos, os quais eram desenvolvidos e foram
publicados entre a década final do século XIX e meados da primeira
década do século XX, o modo como a memória era apresentada em Freud
se mostrava bastante diferente. A memória enquanto criação é deixada
em “modo de espera” e em seu lugar emerge uma memória arquivística,
recursiva, uma memória que seria responsável por apreender o registro
da materialidade do trauma gerador dos sintomas. Esta abordagem
específica da memória é bem representada através de duas proposições
bastante emblemáticas dos trabalhos iniciais realizados por Freud: a
teoria da sedução e o método catártico.
Em seu texto “A etiologia da histeria”, Freud (2006 [1896]) discute
aquilo que teorizava a respeito do papel fundamental que um trauma de
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natureza sexual teria na vida de um indivíduo, apresentando-se como
núcleo central da histeria. Para o autor, no referido trabalho, a origem
do sintoma histérico poderia ser explicada a partir de um trauma que
fora vivido pelo indivíduo ainda nos seus primeiros anos de sua infância
(FREUD, 2006 [1896]).
A criança, segundo Freud (2006 [1896]), vivenciaria uma dada
situação de abuso por parte de um adulto influente. Porém, inicialmente,
não se instauraria um trauma propriamente dito, pois, naquele
momento da infância, a criança ainda não possuiria um entendimento
suficientemente amplo da situação para apreender as dimensões e a
natureza do ato abusivo. Seria somente em um segundo momento, após
a maturação sexual, quando a rememoração da experiência fosse feita,
que o indivíduo passaria a apreender a experiência enquanto um abuso.
E, a fim de evitar o desprazer que estaria atrelado à rememoração da
experiência, recalcaria a situação traumática. Freud sedimenta, assim,
as bases daquilo que foi então chamado teoria da sedução ou teoria do
trauma (FREUD, 2006 [1896]).
Desse modo, O recalcamento da situação traumática estava
no cerne dos sintomas histéricos. Neste modelo de pensamento da
clínica da histeria, para que o indivíduo pudesse ver a si mesmo livre
do sintoma, seria necessário que o analista/médico trabalhasse visando
fazê-lo recordar, rememorar a cena primária do trauma: a materialidade
de sua experiência.
A rememoração da materialidade do trauma estava relacionada
com aquilo que na obra “Estudos sobre a histeria” (BREUER; FREUD,
1992 [1893-1895]) é chamado de método catártico. Neste método de
tratamento, por meio da hipnose, o terapeuta ditava as coordenadas para
que o paciente voltasse à sua questão traumática, promovendo, assim,
pela via da fala, uma descarga da energia que estava relacionada ao
conteúdo recalcado (ROZENTHAL, 2013).
Breuer e Freud (1992 [1893-1895]) pontuam que esta reação de
catarse frente ao trauma só teria efeito pleno se a reação fosse, então,
adequada ao trauma em si: ou seja, uma ab-reação. “Por ‘reação’”,
afirmam os autores, “entendemos aqui toda a série de reflexos voluntários
e involuntários em que, segundo o que sabemos por experiência, se
descarregam os afetos: do choro até a vingança” (BREUER; FREUD, 1992
[1893-1895], p. 34, tradução nossa).
Os supramencionados autores prosseguem com a defesa de seu
argumento, afirmando que, nos casos em que essa reação (ab-reação)
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ocorre em uma escala adequada e suficiente, “desaparece boa parte do
afeto; nossa linguagem testemunha esse fato da observação cotidiana
sich austoben’
austoben [‘desabafar’], ‘sich ausweinen’
através das expressões ‘sich
[‘desabafar chorando’]” (BREUER; FREUD, 1992 [1893-1895], p. 34,
tradução nossa). Se, no entanto, a reação ao afeto inconsciente for
suprimida, o afeto irá permanecer ligado à lembrança, e retornará sobre
o corpo sob a forma de sintoma.
Breuer e Freud (1992 [1893-1895]) continuam a proposição de sua
tese afirmando que “o ser humano encontra na linguagem um substituto
da ação; com seu auxílio, o afeto pode ser ‘ab-reagido’ quase do mesmo
modo” (BREUER; FREUD, 1992 [1893-1895], p. 34, tradução nossa). A
linguagem, assim, de antemão já aparece como um substituto da ação.
Ou melhor, a linguagem é, em si, uma forma de ação. Deste modo, não é
por acaso que podemos ver os autores acima defenderem que, em certos
casos, “o dizer é, em si mesmo, o reflexo adequado, como queixa e
como declaração, em caso de um segredo que atormenta [a confissão!]”
(BREUER; FREUD, 1992 [1893-1895], p. 34, tradução nossa).
Para Rozenthal (2013, p. 99), a implicação dessas proposições,
lançadas por Breuer e Freud, é a de que a “reação adequada para o alívio
do sofrimento neurótico corresponde à lembrança da materialidade
do trauma que adoecera o sujeito. Rememorá-lo, isto é, colocar em
palavras o trauma que invadira a subjetividade inadvertida seria, afinal,
superá-lo”. Vemos serem delineados os contornos de uma memória que
funciona como um arquivo no qual toda a materialidade da experiência
estaria depositada.
Rememorar a materialidade da experiência traumática apresentase, então, como o método por excelência para resolver o conflito entre
o Eu, fundado natural e biologicamente, e o desejo de natureza sexual
recalcado, pois haveria, para este modelo de subjetividade, “uma
representação absoluta de verdade, correspondente à memória da
verdade material do trauma” (ROZENTHAL, 2013, p. 99-100).
Garcia-roza (2011) afirma que a teoria da sedução e ab-reação foram
um empecilho para que o Édipo, as resistências e o recalque pudessem
aparecer dimensionados do modo como os conhecemos atualmente.
Afinal, enquanto a memória na psicanálise freudiana é teorizada como
sendo o continente da materialidade da experiência, e sua constituição
faz emergir certa relação de identidade com a percepção, não se abriria
a possibilidade para que ela [a memória] seja cortada pelas fantasias
edipianas da criança e que, à sua composição, seja dado um caráter
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de singularidade e de diferença. No entanto, diferente de Garcia-roza
(2011), nós defendemos que é possível encontrar marcas proeminentes,
rastros, da teoria da sedução e de uma memória arquivísticas nos
trabalhos freudianos mesmo após a elaboração do complexo de Édipo.
A estas proposições, objeções certamente podem ser levantadas.
Afinal, sabe-que Freud renuncia à teoria da sedução, afirmando, na
“Carta 69”, enviada a Fliess (1986 [1897]), que não mais acreditava em
sua teoria das neuroses, fazendo referência à teoria da sedução. Freud
(1897) enunciava como uma das razões para tal renúncia “a descoberta
comprovada de que, no inconsciente, não há indicações da realidade,
de modo que não se consegue distinguir entre a verdade e a ficção que
é catexizada com o afeto” (p. 265).
Nesse sentido, a tese, defendida por Jeffrey Moussaieff Masson,
nas conclusões de seu livro “The Assault on Truth: Freud's Suppression
of the Seduction Theory” (2012 [1984]), e compartilhada por muitos
círculos de Psicanálise, ganha força. O referido autor sustenta a tese de
que o abandono da teoria da sedução, enunciado em 1987, foi definitivo
e rompeu totalmente as relações da teoria freudiana com a realidade.
A partir desse movimento operado por Freud, a realidade material
perderia completamente sua importância e seria substituída pelas
fantasias, pela realidade psíquica, a qual teria papel fundamental na
etiologia das neuroses. Para além disso, na ideia central contida na própria
teoria da sedução, de que um dado acontecimento de ordem sexual
receberia seu sentido de trauma apenas a posteriori, nos dá indícios de
que, nesse momento de sua produção teórica, Freud já compreendia
a memória como algo que não manteria uma relação de identidade
com a materialidade da experiência vivida, invalidando, dessa forma, a
argumentação desenvolvida nesta seção.
No entanto, para nós, a questão da dinâmica realidade-fantasia,
presente no processo de rememoração, conforme pensado por Freud,
se delineia de modo um pouco mais complexo, e, portanto, deve ser
abordada de maneira cuidadosa, de modo que possamos produzir uma
discussão a partir da qual a complexidade do problema seja comtemplada
com uma resposta à altura. Defendemos aqui que, de fato para Freud,
a questão do quanto de realidade existia nas rememorações narradas
pelos pacientes permanece em aberto durante muito tempo, marcando
um pendular contraditório ao qual muitas vezes retornava o fundador da
psicanálise.
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Pensando a respeito da dinâmica realidade-fantasia na etiologia
das neuroses, em uma nota que pode ser encontrada no texto “História
de uma neurose infantil (‘o homem dos lobos’)”, podemos ver Freud
(2010 [1914/1918]) afirmar o seguinte: “admito que essa questão é a
mais espinhosa de toda a teoria psicanalítica” (p. 137). Ainda na referida
nota, algumas linhas à frente, discutindo a mesma questão, Freud
acrescenta: “[...] nenhuma dúvida me solicitou mais, nenhuma outra
incerteza me impediu mais resolutamente de publicar a respeito disso”
(2010 [1914/1918], p. 137).
Como uma resposta, embora indireta a essa questão do misto
realidade-fantasia, Freud (2010 [1914/1918]) pontua que ele “mesmo
gostaria de saber se a cena primária de meu paciente era fantasia ou
vivência real, mas, considerando outros casos análogos, é preciso dizer
que na verdade não tem mais importância responder a isso” (p.129).
Estaria indicado, assim, que de fato a realidade material havia sido
deixada de lado, e agora a realidade psíquica tomava seu lugar.
No entanto, como nos mostra Ginzburg (1990), “não é necessário
recorrer ao famoso ensaio sobre a Negação (naquela data ainda não
escrito) para afirmar que, para Freud, pelo contrário, a coisa importava
muitíssimo” (p. 213, grifo do autor). Podemos ver o quanto a questão
ainda estava em aberto na frase que, no texto freudiano, aparece
logo na sequência do trecho que citamos anteriormente. Freud (2010
[1914/1918]) nos diz, ainda em referência ao homem dos lobos, que
em seu “paciente, a sedução pela irmã mais velha era uma realidade
indiscutível; por que não igualmente a observação do coito dos pais?”
(2010 [1914/1918], p. 129-130, grifo nosso).
A afirmação de Freud decerto não indica que todos os traumas têm
suas origens em experiências completamente circunscritas ao campo
da realidade. Mas, apesar de reconhecer o vetor de fantasia existente
nas neuroses, a citação acima marca, a partir de sua pergunta retórica,
que os traumas podem ter origem também em uma vivência material.
Portanto, a preocupação com a realidade material ainda estava bastante
presente no pensamento freudiano.
Ginzburg (1990) vai ainda mais longe na análise do caso do
Homem dos lobos e nos mostra de que modo, a partir da ideia de “Cena
primária” (Urszene), a teoria da sedução é reativada no interior da
psicanálise freudiana. Segundo o referido autor, embora o caso Homem
dos lobos seja provavelmente a primeira vez em que Freud use o termo
Urszene num texto destinado à publicação, “ele já aparecia, no plural
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(Urszenen), numa carta a Fliess, de 2 de maio de 1897, e num texto
anexo a ela” (GINZBUG, 1990, p. 211).
Quando aparecem no ano de 1897, afirma Ginzburg (1990), as
cenas primárias não faziam referência “ao coito entre os pais, mas a
atos de sedução sobre crianças realizados por adultos (frequentemente
parentes); a tais atos atribua-se um papel etiológico decisivo na formação
das neuroses, particularmente da histeria” (p. 211). Ao ser retomada,
no caso do Homem dos lobos, a cena primária assume um papel
ligeiramente diferente daquele que tinha em 1897, mas, mesmo apesar
de sua reconfiguração, “faz reaflorar a teoria da sedução, dentro da qual
fora originalmente formulada” (GINZBUG, 1990, p. 214).
A afirmação feita por Ginzburg se justifica na medida em que
podemos ver Freud afirmar, na parte final do texto referente ao Homem
dos lobos, que após a assimilação da cena de Grucha, a primeira vivência
da qual o paciente realmente podia se lembrar, teve-se a impressão de
que a tarefa analítica estava cumprida. “A partir de então não havia mais
resistência, bastava apenas reunir e compor. A velha teoria do trauma,
que afinal se baseava em impressões da prática psicanalítica, retornou
subitamente à vigência” (FREUD, 2010 [1914/1918], p. 129, grifo nosso).
Tal afirmação, de forma perspicaz observada por Ginzburg,
contrasta com outra proposição freudiana, que pode ser encontrada no
texto “Contribuição à história do movimento Psicanalítico”, publicado
em 1914 — mesmo ano em que Freud escrevia o caso do homem dos
lobos —, embora só o tenha publicado em 1918. No referido trecho, Freud
pontua que, no caminho para descoberta do núcleo das neuroses, “foi
preciso superar um engano que quase se revelou fatal para a incipiente
pesquisa” (2012 [1914], p. 259), referindo-se à teoria da sedução.
Assim, é esse movimento aparentemente contraditório que dá
o tom da constituição de muitos conceitos da teoria psicanalítica, e a
memória certamente não escapa a isso. Nossa defesa aqui, em suma,
é a de que, apesar de enunciar um abandono da teoria da sedução em
1987, ainda podemos encontrar rastros, indícios, tais como o retorno
reconfigurado da ideia de “cena primária”, desse pensamento em obras
posteriores.
No fim, a leitura que realizamos de Freud, auxiliada por Ginzburg
(1990), tem uma consequência muito importante para tese que
defendemos neste trabalho: ela nos coloca em estado de alerta e nos impele
a proceder com cautela em relação às perspectivas demasiadamente
lineares e proposições que marcam viradas extremamente bruscas na
constituição de um pensamento.
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Se relacionarmos o argumento desenvolvido por Ginzburg a toda à
discussão que aqui fazemos, somos levados a defender que o pensamento
freudiano não se constituiu como algo que emerge necessariamente
segundo os moldes de uma lógica racionalista e que seus conceitos não
se fundam segundo uma arquitetura dedutiva, de modo que há uma
coerência absoluta entre postulações distintas e que o abandono de um
conceito implica seu apagamento definitivo.
Além disso, é importante destacar que não buscamos aqui
defender que Freud continua atrelado a uma memória material da cena
até a última de suas obras. De fato, no último Freud, por assim dizer,
as relações com uma certa perspectiva de memória, ligada ao aspecto
material da cena vão se tornando cada vez mais sutis, até que identificála seja uma tarefa muito complexa, talvez até fadada ao fracasso. Mas
esse movimento não é concluído na passagem de uma obra a outra,
apresentando-se, isto sim, como um processo disperso, lento e marcado
por reconfigurações inapreensíveis em sua totalidade.
Uma vez que essa questão foi exposta e nossa posição tracejada,
podemos prosseguir para a parte final deste artigo, na qual delineamos
o trajeto da concepção de memória até seu desenvolvimento último em
Freud.
REARRANJOS E RECONFIGURAÇÕES

Embora a mudança não aconteça de uma única vez, Freud, após
abandonar a teoria da sedução e o deslocamento da problemática da
sedução do adulto para as fantasias da criança, lentamente provoca
mudanças naquilo que vinha praticando. Desse modo, apesar de tal
movimento não ocorrer de forma absolutamente progressiva, a noção
de memória capaz de guardar a materialidade da experiência vai sendo
posta de lado, e certa concepção de memória que é, de uma ponta a
outra, singularidade, ocupa seu espaço.
Com a inserção do conceito de narcisismo, no ensaio “Introdução
ao narcisismo” (FREUD, 2010b [1914]), publicado no mesmo ano em
que era escrita a análise do Homem dos lobos (2010 [1914/1918]), a
perspectiva de uma verdade material da memória sofre um golpe dos
mais importantes. Na obra em questão, Freud (2010b [1914]) passa a
valorizar a dimensão de alteridade que é constitutiva do Eu, afirmando
que “uma unidade comparável ao Eu não existe desde o começo no
indivíduo” (p. 18-19). O Eu de natureza solitária, que muitas vezes
aparecia postulado nos trabalhos anteriores, é posto de lado e preterido
por uma forma de definir o psiquismo como efeito de um encontro com
o outro.
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No modo de pensamento existente em alguns trabalhos anteriores,
tais como “A etiologia da histeria” (FREUD, 2006 [1896]) e “Estudos
sobre a histeria” (BREUER; FREUD, 1992 [1893-1895]), o Eu era dotado
de um caráter quase que estritamente biológico; a sexualidade não lhe
seria inerente e constitutiva. Era o contato com esse trauma de natureza
sexual, uma sexualidade que funcionava como um elemento estranho,
vindo do exterior, que estava no cerne dos sintomas histérico.
No entanto, ao pensar as consequências da inserção do conceito
de narcisismo na teorização realizada por Freud, Rozenthal afirma que
“para a efetividade da subjetivação, tornara-se indispensável admitir a
presença — permanente — do Outro, enquanto elemento constituinte
do psiquismo” (2013, p. 101). O Eu era, dessa forma, despido de
seu caráter estritamente biológico, o qual sofreria com um recalcado
sexualizado, para então ser visto como algo que aparece no interior do
encontro com o outro. A dimensão erógena do encontro estava então na
base da constituição de um Eu cortado pela sexualidade de uma ponta a
outra. Assim, o Eu perdia “a autonomia estrutural que possuíra, e a sua
identidade, unidade e coesão se veriam sempre articuladas à fantasia
inconsciente de desejo sexual” (ROZENTHAL, 2013, p. 101).
Desfaz-se, assim, mais um dos nós que amarrava a concepção de
memória freudiana com o estatuto de algo que reproduz como se fora
uma verdade absoluta ou a materialidade da experiência vivida, pois,
desde o início, a memória estaria atravessada na completude de seus
registros pelas fantasias sexuais do Eu, operando, dessa maneira, sobre
as narrativas que o sujeito produzia e contava para si e para o outro.
Desse modo, a conceituação desenvolvida em “Introdução ao
narcisismo” (FREUD, 2010b [1914]) tem por efeito o delinear de certa
ideia de memória que, pensada a partir da teoria apresentada na referida
obra, não mais tinha a possibilidade de representar uma experiência tal
qual aconteceu, e, portanto, se desfaz da ideia de uma materialidade
que necessitava ser reproduzida para se alcançar a cura. Dessa forma,
ainda que a teoria da sedução seja parcialmente reativada em trabalhos
publicados em anos seguintes, podemos dizer que a introdução do
conceito de narcisismo promove um golpe na concepção de memória
que se relaciona com a materialidade do trauma.
Em um processo que se constitui em estado de tensão, essa
materialidade da experiência, a qual precisava ser rememorada, passa
a perder a relevância que possuía para cura. Tal afirmação pode ser
justificada na medida em que compreendemos que lentamente o centro
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de gravidade da conceituação da memória na teoria freudiana deixa
de transitar entre duas perspectivas de memória e, eventualmente, se
concentra sob a ideia de memória cortada pela sexualidade desde o
início, atravessada fundamentalmente pelas questões do inconsciente,
pelo recalque, pelo desejo, pelas dinâmicas afetivas, pelos processos
primários e secundários.
Se a materialidade do trauma perde lentamente, embora
resistentemente, sua importância para o tratamento analítico, o simples
rememorar da experiência sobre a qual se assenta o sintoma aos poucos
também perde a função que teria em termos de efeito definitivo de
cura. Antes de tudo, seria necessário que o paciente produzisse uma
elaboração sobre sua fantasia, sobre seu sintoma. Em outras palavras, era
necessário que fosse produzida uma narrativa sobre as próprias narrativas
que cortavam o sujeito, possibilitando, assim, uma reelaboração de uma
posição subjetiva.
Em “Recordar, repetir e elaborar” (2010a [1914]), texto publicado
no mesmo ano que “Introdução ao narcisismo” (Freud, 2010b [1914]),
o autor nos apresenta a ideia de repetição — ideia que só mais tarde,
em 1920, ganhará a consistência de um conceito. Em “Recordar, repetir
e elaborar” (FREUD, 2010a [1914]), a repetição é apresentada como
uma forma de ação que está intimamente relacionada ao recalque. O
indivíduo poderia viver determinas experiências, e estas experiências
teriam a potência, embora isto nem sempre aconteça, de deixar marcas
em seu psiquismo, um traço de memória (Erinnerungsspuren). Esses traços
podem sofrer traduções e rearranjos de tempos em tempos, a depender
das demais experiências de vida. No entanto, se a tradução do traço do
inconsciente para a consciência traz consigo desprazer, é possível que o
recalque se erga, uma resistência se faça, e a rememoração seja barrada.
O sujeito então poderia agir influenciado por questões
inconscientes, mas sem se dar conta de que o faz e sem apreender a
real dimensão de seu agir, de modo que essa ação tende a se repetir
indefinidamente. O indivíduo, segundo Freud (2010a [1914]), repete
justamente aquilo que, por conta das dinâmicas de prazer e desprazer,
não foi possível de ser recordado e elaborado com o instrumento da
linguagem. A repetição é, dessa maneira, uma forma de recordação,
uma forma de rememoração, mas uma forma através da qual o indivíduo
rememora em ato, sem com isso ter consciência de que o faz. Há, assim,
pela forma da repetição, da passagem ao ato, do sintoma, o retorno do
recalcado, a volta daquilo que não foi elaborado.
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Freud nos apresenta, então, o trabalho de rememoração
(Erinnerungsarbeit) (2010a [1914]) como um movimento a partir do qual
a elaboração dos traços se faz possível. O trabalho de rememoração
(Erinnerungsarbeit) aparece nesse ponto em que o sujeito necessita
realizar um investimento de natureza afetiva, um investimento libidinal,
para conseguir sair desse curto-circuito, operando uma elaboração das
marcas das experiências, realizando um movimento contranatural e
produzindo uma narrativa sobre seu trauma. Trata-se de uma memória
que precisaria ser exercitada.
Na teorização freudiana (2010a [1914]) a rememoração não se dá
de forma espontânea, inscrevendo-se, portanto, como um movimento
não natural. É preciso que se invista e que haja um trabalho para que a
rememoração seja possível. E aqui podemos ver que a elaboração do traço
de memória (Erinnerungsspuren) já possui fundamental importância na
teoria freudiana. As ideias defendidas em “Recordar, repetir e elaborar”
(2010a [1914]) rompem mais um dos laços que conectavam a teoria
freudiana à memória material e, ao mesmo tempo, reforçam a natureza
de produção singular da memória. Não se trata, aqui, de rememorar a
cena primária do trauma, mas de produzir rearranjos e traduções dos
traços de memória, produzir narrativas.
Em 1920, Freud publica “Além do princípio do prazer” (FREUD,
2010 [1920]), ensaio fundamental da teoria psicanalítica, no qual vemos
reforçar-se esse caráter criativo e produtor da memória. Na obra é
importante nos atentarmos não apenas para a postulação da “pulsão de
morte”, enquanto conceito central que transformará a psicanálise, mas
também para suas implicações: a partir do conceito de pulsão de morte
o indivíduo é pensado como sendo atravessado por uma tendência do
organismo a buscar o estado de tensão zero, algo que de certo modo já
estava posto no “Projeto para uma psicologia científica” (FREUD, 1954
[1895]), mas que aqui retorna e é rearranjado. A repetição ganha seu
estatuto denso de conceito (“compulsão à repetição”) e o recalque passa
a figurar definitivamente como sendo aquilo que impede a tradução dos
traços mnêmicos para consciência. Entra em cena também a ideia de
“angústia sinal”, de modo que a tentativa de evitar o desprazer é vista
como processo primário reafirmado.
Nessa perspectiva, a teoria freudiana se dirige para a conceituação
de que os barramentos da memória ainda estão relacionados a um trauma,
uma experiência desprazerosa, tal como eram na teoria da sedução. Mas
estes barramentos não mais são pensados como algo que aconteceria
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por conta de um Eu isolado, que se defende de um acontecimento de
natureza sexual. As impossibilidades de tradução são um resultado de
uma defesa do Eu, cortado pela sexualidade de fio a pavio, defendendose de suas próprias fantasias e desejos, responsáveis por aumentarem a
quantidade de tensão no organismo. E, desse modo, para rememorar,
é preciso que um trabalho seja realizado, rompendo as resistências do
próprio indivíduo em relação àquilo que ele mesmo deseja, produzindo
uma tradução dos traços, elaborando narrativas nas quais o sujeito pode
inserir a si mesmo e ao outro que lhe atravessa.
É assim que, através de uma série de reconfigurações, a natureza
da recordação enquanto um trabalho de tradução, um trabalho de
memória (Erinnerungsarbeit), é totalmente assentado. Um trabalho de
configurações e reconfigurações que faz emergir a natureza de produção
que é constitutiva da memória, fazendo com que, aos poucos, a memória
que vai sendo postulada em Freud ultrapasse por todos os lados as
dimensões de um simples arquivo.
Com o trabalho “Nota sobre o bloco mágico” (FREUD, 2011
[1925]), tudo converge para firmar o retorno da tese de que as experiências
deixam sob o sujeito traços mnêmicos permanentes e passiveis de serem
reordenados, porém, inapagáveis. Aqui, a tese das barreiras de contato
permanentemente modificadas pelo estímulo excitatório, apresentada
no “Projeto para uma psicologia científica” (FREUD, 1954 [1895]), é
retomada e rearranjada. Freud utiliza o bloco mágico como uma metáfora
para pensar a memória e nos afirma que, tal como no bloco mágico,
embora os desenhos na superfície possam ser modificados a tal ponto
que cheguemos a pensar que houve um apagamento completo, ainda
assim, as marcas que foram impressas continuam ali. Um olhar atento e
um certo trabalho pode desvelar os rastros, os traços que existem para
além da superfície de inscrição.
Conforme outras marcas vão sendo feitas na superfície do bloco
mágico, as primeiras podem ser modificadas, alterando seu conteúdo
e contornos. Mas, em nenhuma hipótese, as novas marcas apagam os
registros das primeiras. Pelo contrário, elas se relacionam e podem existir
inclusive em superposição: umas sobre as outras, ocupando os mesmos
lugares sem se excluírem mutuamente.
A metáfora do bloco mágico reafirma também a proposição,
defendida ainda no “Projeto para uma psicologia científica” (FREUD,
1954 [1895]), de que a memória em si estaria no domínio inconsciente,
constituída por traços que ficam em um nível diverso daquele da
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superfície de inscrição, ou seja, da consciência e da percepção. Desse
modo, aquilo que aparece na consciência seria apenas um resultado da
tradução, uma representação dos traços.
Este modo de pensar a memória, segundo o qual há traços que
permanecem inscritos para além da superfície de emergência, é retomado
no celebre texto “O mal-estar na civilização” (2010 [1930]). Apesar de
não ser um texto especificamente sobre memória, nele podemos ver
Freud comparar o aparelho de memória com as ruínas da acrópole de
Roma, indicando a existência de uma memória que conserva as marcas
e os traços de experiências passadas juntamente com o presente que
delas resultou; está em jogo, desse modo, uma memória que mantém
vestígios das experiências anteriores, encobertas pelo presente.
Esta não foi a única vez que Freud aproximaria a psicanálise da
arqueologia. Em um texto posterior, publicado em 1937, denominado
“Construções em análise” (2018 [1937]), Freud pensa certas analogias
que permitem aproximar, em dada medida, o trabalho do analista com
o do arqueólogo. Segundo o autor, as relações entre essas duas práticas,
arqueologia e psicanálise, seriam justificadas na medida em que o
psicanalista opera suas construções um pouco como um arqueólogo, o
qual ergue as paredes de uma construção antiga a partir dos sinais que
dela permanecem, dos alicerces que ainda se conservam e das depressões
existentes do solo. O que estaria em pauta, assim, na Psicanálise e em
seu método de investigação e reconstrução, seria uma prática que se
relaciona aos traços, vestígios, índices.
Desse modo, não é uma surpresa que vejamos Ginzburg (1990a),
dessa vez em “Sinais: raízes de um paradigma indiciário”, estabelecer
uma relação entre o método empregado por Sherlock Holmes para
desvendar mistérios; o método Morelli, para identificação de autoria de
obras de arte; e o método freudiano, para a investigação psicanalítica das
neuroses. Todos estes seriam, segundo Ginzburg, exemplos privilegiados
que indicam o funcionamento do paradigma indiciário. Estas três formas
de investigação põem em movimento uma análise que toma o sinal, os
vestígios, o rastro, como material de trabalho e ponto de partida.
No fim, após muitas construções e reconstruções, a memória em
Freud tem seu caráter de singularidade e diferença sedimentado. Apesar
de podermos apreender em certos trabalhos, mesmo após o abandono
da teoria da sedução, a permanência de traços, vestígios de uma ideia de
memória, para qual a materialidade da experiência é bastante relevante,
podemos notar também que, aos poucos, embora não necessariamente
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de forma progressiva, esse modo de pensar a memória é deixado de
lado e substituído por uma memória como trabalho de produção e de
ressignificação.
CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em nosso percurso pela conceituação de memória em Freud,
vimos esta memória ser constituída em movimentos complexos,
passando por construções e reconstruções ao longo da obra. Em nosso
primeiro movimento, vimos a teorização freudiana delinear uma
determinada concepção de memória que, em seu início, era formulada
de maneira relativamente original, rompendo com certas tradições da
memória. No entanto, em trabalhos publicados também na década final
do século XIX e início do século seguinte, há trabalhos em que essa
memória é conceituada de uma maneira bastante distinta, colocando
em movimento uma concepção de memória como arquivo. Vimos,
ainda, que a resolução desse conflito entre uma memória criativa e uma
memória material, atualizava-se com frequência na teoria freudiana a
partir da problemática da realidade material contra a realidade psíquica,
ou fantasia versus realidade.
Por fim, em movimentos que são construídos de forma lenta e
estão inseridos num campo de tensão, a concepção de uma memória
que guardaria a materialidade da experiência vivida é deixada de lado,
e seu lugar é, a partir de uma série de rearranjos, ocupado por uma
determinada compreensão de memória enquanto potência criativa,
fundamento da diferença e da própria subjetividade, marcada pela
constituição de narrativas singulares.
Todo esse percurso da memória no pensamento freudiano tem
consequências fundamentais para o desenvolvimento da psicanálise,
cortando a prática psicanalítica em toda sua extensão. Após muitas
obras, inclusive textos não publicados em vida, críticas, construção e
reconstrução de múltiplos conceitos, Freud se firma em uma posição que
traz muito daquilo que fora defendido nos seus primeiros ensaios sobre
a memória, embora de maneira reconfigurada. Trata-se de um retorno
a um começo distinto daquele que um dia foi. O próprio movimento
freudiano de construção da memória é, nele mesmo, uma repetição que
guarda em si a diferença, sendo construído em múltiplos estratos e se
modificando conforme os traços são rearranjados.
A memória de que trata Freud, em seus últimos trabalhos, será
de ponta a ponta um exercício de criação, produção, resistência e
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insurreição contra a possibilidade de apagamento. Uma memória que
é apresentada como um trabalho de elaboração e reelaboração da
experiência e um exercício de construção narrativa. O que está no cerne
de seu movimento será a representação-coisa, e nunca, meramente, uma
representação da coisa, como um sinete na cera. Em Freud, o percurso
da memória é um percurso da diferença.
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RESUMO

O objetivo deste artigo consiste em refletir sobre marcas do
autor-criador manifestadas pelo sujeito organizador dos textos
emoldurados (BAKHTIN, 2015) para que se possa compreender o
engendramento de vozes sociais e seus respectivos diálogos entre a
vida e a arte, considerando, também, o autor-contemplador como
agente nesse processo de interação discursiva, sustentados no corpus
desta pesquisa, qual seja, a seção Um dedo de prosa das edições 2,
3, 4 e 5 da HQ Chico Bento Moço, produzida pela empresa Mauricio
de Sousa. Desse modo, nas análises, procuramos investigar as vozes
sociais emanadas pelo discurso do autor-criador, no viés da dialogia.
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Para tanto, utilizamos os conceitos de ideologia e enunciado concreto,
bem como excedente de visão e conhecimento com a finalidade de
apresentarmos discussões acerca dos processos de autoria valorados
socialmente. A partir de tal problemática, é válido destacarmos que as
discussões realizadas, de cunho qualitativo e interpretativo (BAKHTIN,
2011; AMORIM, 2004), estão fundamentadas em leituras teóricocríticas do trabalho do Círculo de Bakhtin, para que possamos tecer
considerações pautadas nos estudos dialógicos na relação entre a arte
e a vida. Nessa ótica, o que se verifica é a sobreposição de uma voz
social por vezes conservadora, como engendradora da formação de um
projeto didático direcionado ao autor-contemplador, isto é, o jovem,
posto que as argumentações defendidas pela voz que se manifesta nas
seções finais das revistas suscitam um outro, pela alteridade, na cadeia
enunciativa, conduzindo aproximações permanentes entre o herói e o
seu contemplador.
Palavras-chave: Dialogismo. Chico Bento Moço. Ideologia. Autoria.
ABSTRACT

This article aims to reflect about the marks of the author-creator
displayed by the organizer of the frame-texts (BAKHTIN, 2015) so that
there can be an understanding of the engendering of social voices and
their respective dialogues between life and art, also considering the
author-contemplator as an agent in this process of discursive interaction,
both of whom present in the corpus of this research, that is, the section
Um dedo de prosa of Chico Bento Moço comics - 2nd, 3rd, 4th and 5th
editions - created by Mauricio de Sousa enterprise. Thus, in the analyses,
we sought to investigate the social voices emanated from the discourse
of the author-creator, based on the dialogical perspective. For that, we
have used the concepts of ideology and concrete utterance, as well as
the surplus of vision and knowledge, for the purpose of introducing
discussion about the processes of authorship valued socially. From
this research problem, it is valid to highlight that the discussions held,
with both qualitative and interpretive characteristics (BAKHTIN, 2011;
AMORIM, 2004), are substantiated by theoretical-critical readings of
work on the Bakhtin Circle, in order to weave considerations governed
by dialogical studies in the relation between life and art. Under this
perspective, what has been observed is an overlapping of a social
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voice, at times conservative, as the creator of the formation of a didactic
process directed to the author-contemplator, that is, the young, since
the arguments defended by the voice expressed in the final sections of
the magazine elicit an other, through alterity, in the utterance chain,
conducting permanent approximations between the hero and his
contemplator.
Keywords: Dialogism. Chico Bento Moço. Ideology. Authorship.
INTRODUÇÃO

O objetivo deste artigo consiste em promover uma investigação
acerca das marcas de autoria manifestadas pelo autor-criador para
que possamos compreender o engendramento de vozes sociais e seus
diálogos no plano axiológico da estética, considerando, também, o
autor-contemplador como público-alvo nesse processo, sustentados no
corpus desta pesquisa, isto é, a seção Um dedo de prosa das edições 2,
3, 4 e 5 da HQ Chico Bento Moço, como texto da ótica da molduragem
(BAKHTIN, 2015), produzido pela Instituição Mauricio de Sousa, a qual
é reconhecida pela criação de personagens responsáveis pela construção
do imaginário popular no Brasil.
A partir de tal problemática, é válido destacarmos que as discussões
realizadas nesta pesquisa, de cunho qualitativo e interpretativo sob
a perspectiva metodológica do trabalho com as ciências humanas
(BAKHTIN, 2011; AMORIM, 2004), estão fundamentadas em leituras
teórico-críticas a respeito do trabalho do Círculo de Bakhtin, o qual é
composto por estudiosos russos, como Mikhail Bakhtin, Pavel Medvedev,
Valentin Volóchinov, entre outros pensadores, junto a alguns de seus
comentadores brasileiros, para que possamos tecer considerações
pautadas nos estudos dialógicos do discurso. Para tanto, utilizaremos,
como fonte analítica, o conceito de ideologia e de enunciado concreto,
bem como as definições e aplicações da acepção de excedente de visão
e conhecimento com a finalidade de apresentarmos discussões acerca
dos processos de autoria na estética imbuídas no universo ficcional
materializado na escrita mauriciana.
DIÁLOGOS DA ÉTICA COM A ESTÉTICA: as noções de ideologia, enunciado concreto e autoria em perspectiva dialógica

Preliminarmente, salientamos a necessidade de menção a
elementos fundamentais para uma compreensão dos atos discursivos
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em viés dialógico no que diz respeito ao processo de constituição dos
conceitos de ideologia e enunciado para que possamos apresentar
discussões relacionadas ao processo de autoria com os subsídios da
tônica bakhtiniana, a qual se vincula, inexoravelmente, à vida.
Assim, os estudos dialógicos conceituam, em suas acepções
teórico-metodológicas, que práticas sociais constituem atividades de
linguagem (BAKHTIN, 2011) e, assim como a própria condição humana,
a linguagem está em constante mudança, compreendendo uma entidade
viva e representativa, formada por signos ideológicos. Destacam-se, aqui,
estudos de Volóchinov (2017) e Medviédev (2012), os quais apresentam
a ideologia como tônica dominante para os estudos realizados sobre
linguagem, a qual, compreendida nas relações de poder, consolidase como espaço e tempo das lutas sociais entre vozes ressonantes e
inacabadas, considerando-se a dialética do inacabamento discursivo
(BAKHTIN, 2010; COSTA, 2018).
A partir da noção da corporeidade ideológica como consciência
engendrada nas relações sociais é que é plausível a demonstração do
método sociológico responsável pela construção de um elo discursivo,
o qual se baseia na palavra, não como perspectiva imanente (tal como
propõe o percurso saussuriano, isto é, a ótica estruturalista), mas no
signo carregado de emblema ideológico e situado, no enunciado
concreto, como materialização de projetos discursivos e, por fim, nos
gêneros do discurso, os quais refletem práticas sociais sob uma esfera
de comunicação e de circulação entre sujeitos cronotópicos. (BAKHTIN,
1998).
Nesse contexto, o fenômeno da ideologia é desenvolvido por
Volóchinov, o qual objetivou discutir a natureza da linguagem ao
evidenciar que é por meio de signos ideológicos, como unidade da
comunicação discursiva, que se manifestam, concretamente, os projetos
discursivos carregados de valorações sustentadas pelos sujeitos, os quais
manifestam, na atitude interativa, práticas de respostas constantes e vivas,
caracterizando o fenômeno dialógico que tece as relações do e no solo
social como arena em que (co)existem discursos que se complementam
ou que se refutam na arquitetônica responsável pela construção de elos
nas semioses dos discursos. Desse modo, nas palavras do teórico russo,
em Marxismo e Filosofia da Linguagem (2017, p. 106): “Na palavra se
realizam os inúmeros fios ideológicos que penetram todas as áreas da
comunicação social”.
Nessa perspectiva, verifica-se o caráter de união de duas forças
que se chocam e concretizam o fenômeno do signo ideológico: o
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psiquismo individual, isto é, o mundo interior do sujeito; e a ideologia
fundada e fundante do mundo exterior, o qual suscita as ideologias
calcadas no diálogo responsivo das relações humanas. É nesse encontro
de forças sociais que se situa o enunciado concreto como produto da
ideologia junto às práticas sociais que envolvem o sujeito-autor na arena
de embates, revelando vozes imbuídas de valores sintéticos inacabados,
posto que todo enunciado, no elo discursivo, caracteriza uma rede a
qual implica atitudes responsivas ativas enquanto materialidade de
interações verbais, visuais, verbo-visuais, gestuais etc. Sobre o presente
conceito de enunciado concreto como elemento nuclear, de acordo
com Pavel Medviédev, integrante do Círculo de Bakhtin, em sua obra O
método formal nos estudos literários – Introdução crítica a uma poética
sociológica:
As concepções de mundo, as crenças e mesmo os instáveis
estados de espírito ideológicos também não existem no
interior, nas cabeças, nas ‘almas’ das pessoas. Eles tornamse realidade ideológica somente quando realizados
nas palavras, nas ações, na roupa, nas maneiras, nas
organizações das pessoas e dos objetos, em uma palavra,
em algum material em forma de um signo determinado. Por
meio desse material, eles tornam-se parte da realidade que
circunda o homem. (MEDVIÉDEV, 2012, p. 48-49)

Dessa forma, Bakhtin (2011) entende que o emprego da língua
é efetuado por meio de enunciados (da oralidade ou da escrita)
concretos e irrepetíveis, revelando, na e pela linguagem, a construção
composicional, estilística e temática como elementos primordiais para a
existência de uma cadeia enunciativa. Esses três arranjos fundamentais
do enunciado estão unidos em um determinado campo da comunicação
humana, sendo que cada campo elabora seus tipos relativamente estáveis
de enunciados, convencionalmente nomeados por gêneros do discurso.
Transitando por etapas, verificamos que, no processo constitutivo
da formação enunciativa, as construções valorativas e posições éticas se
baseiam nas atividades sociais, concebendo, dessa maneira, o enunciado
como um acontecimento da língua, ao suscitar a presença da conjuntura
extralinguística como circunstância de construção do enunciado, os
quais possuem uma trajetória sócio-histórico-cultural, conforme postula
Valentin Volóchinov:
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O sentido e o significado que o enunciado tem na vida
(independente de como sejam) não coincidem com a
sua composição puramente verbal. As palavras ditas são
repletas de subentendido e do não dito. Aquilo que é
chamado de “compreensão” e de “avaliação” do enunciado
(a concordância ou a discordância) sempre abarca, além
da palavra, também a situação extraverbal da vida. Desse
modo, a vida não influencia o enunciado de fora dele: ela
o impregna de dentro, enquanto unidade e comunidade da
existência que circunda os falantes, e enquanto avaliações
sociais essenciais geradas por essa existência, fora das
quais não é possível nenhum enunciado consciente. A
entonação se encontra no limite entre a vida e a parte
verbal do enunciado, é como se ela bombeasse a energia
da situação cotidiana para a palavra, atribuindo ao todo
linguisticamente estável um movimento histórico vivo e
um caráter irrepetível. Por fim, o enunciado reflete em si a
interação social entre o falante, o ouvinte e o personagem,
sendo o produto da sua comunicação viva e da sua fixação
no material da palavra. (2019, p. 129)

Nessas esteiras da vida e da arte compreendidas como locais de
aproximações dialógicas, torna-se imprescindível, para esta pesquisa, a
discussão sobre as práticas de escrita em que se manifestam a voz social
do autor para que possamos compreender os processos de reflexo e de
refração atuantes na produção de sentidos conferidos às textualidades
enunciativas como mecanismo de materialidades de vozes que ecoam
nos discursos e revelam subjetividades, posto que o sujeito da vida é
“transposto” para a obra por meio do excedente de visão, que confere
acabamento ao todo artístico recriado (BAHKTIN, 2011).
Desse modo, a primeira concepção que pode atuar como
catalisadora dessas relações na produção estética é a noção de excedente
de visão como filosofia da alteridade (BAKHTIN, 2010), compreendida
em suas reverberações na vida, tendo em vista que o acabamento estético
extrai valores sócio-histórico-culturais da realidade e refrata, por meio do
autor-criador, uma realidade recriada, conforme discute Carlos Alberto
Faraco, ao considerar, justamente, que “é esse posicionamento valorativo
que dá ao autor-criador a força para constituir o todo: é a partir dela que
se criará o herói e o seu mundo e se lhes dará o acabamento estético”.
(2020, p. 38). Valemos, essencialmente, do pensamento bakhtiniano
para tecermos essa noção de exterioridade:
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Esse excedente da minha visão, do meu conhecimento,
da minha posse – excedente sempre presente em face
de qualquer outro indivíduo – é condicionado pela
singularidade e pela insubstitutibilidade do meu lugar no
mundo: porque nesse momento e nesse lugar, em que sou o
único a estar situado em dado conjunto de circunstâncias,
todos os outros estão fora de mim (BAKHTIN, 2011, p. 21).

Sendo assim, na dinamicidade das relações dialógicas, surge
a atividade de alteridade constituída na e pela prática social como
consequência da exotopia no processo de criação artística, uma vez que
o autor-criador vislumbra um projeto de externalização sobre um herói:
Eu crio com meu ativismo o corpo exterior do outro como
valor por manter determinada diretriz volitivo-emocional
em face dele, precisamente do outro; essa diretriz visa
ao que está adiante e não retroage imediatamente a mim
mesmo. No vivenciamento do corpo a partir de si mesmo,
o corpo interior da personagem é abarcado por seu corpo
exterior para o outro, para o autor, em cuja resposta
axiológica ganha encorpamento estético. Cada elemento
desse corpo exterior, que abarca o interior, tem, como
manifestação estética, uma dupla função – uma impressiva
e outra expressiva -, à qual corresponde uma dupla diretriz
ativa do autor e do contemplador. (BAKHTIN, 2011, p. 56)

Resta-nos, nesse ínterim, a consideração distintiva sobre a noção
de autor-pessoa e a de autor-criador, conforme postula Bakhtin (2011), ao
considerar o primeiro como o escritor, o ser social o qual está diretamente
calcado em uma realidade vivida e experienciada enquanto sujeito,
ao passo em que o segundo atua, funcionalmente, como organizador
do produto estético-formal, dando-lhe o acabamento pela relação de
exterioridade, correspondendo a um deslocamento, isto é, um recorte
da realidade feito por parte do artista e, nas palavras de Faraco (2020,
p.38), trata-se de um “centro artístico e axiológico que dá unidade ao
objeto estético.”
Sustentados por essas reflexões, podemos conceber que a
instância do autor-criador sustenta a nova unidade concretizada, a qual
produzirá novos valores e, por conseguinte, novos posicionamentos
desse mundo complexo que se cria no ato esteticamente consumado por
meio da refração, a qual fornece a reorganização dos eventos ocorridos
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na real existência dos sujeitos, os quais são reelaborados e situados na
estética. Isso confere ao autor-criador uma posição valorativo-criativa,
concomitantemente, refratada e refratante, posto que ele é criado pelo
autor-pessoa, ao mesmo tempo em que cria a trama e o universo criado
para a constituição do herói1, constituindo, dessa maneira, o postulado
de que o arranjo estético não exclui os contextos sócio-histórico-culturais
porque, justamente, é o local em que se manifestam os posicionamentos
axiológicos promovidos pelo discurso do viés estético. Sob esse prisma,
podemos compreender, nas palavras do pensador russo, que:
Essa orientação axiológica e essa condensação do mundo
em torno do homem criam para ele uma realidade estética
diferente da realidade cognitiva e ética (da realidade do
ato, da realidade ética do acontecimento único e singular
do existir), mas, evidentemente, não é uma realidade
indiferente a elas. (BAKHTIN, 2011, p. 173)

Contextualmente, o autor-criador, essa voz segunda, que se
manifesta enquanto fun ção organizadora dos discursos, também se
fundamenta em princípios de excedente de visão e conhecimento, por
isso há a acepção de que a heteroglossia dialogizada é aplicável não só
no nível do artista, enquanto ser social, como também na relação autorcriador diante dos personagens a serem orquestrados em um enredo
engendrado na complexa rede de posições axiológicas, ou seja, o objeto
estético propriamente dito e materializado enquanto forma arquitetônica:
Enquanto o artefato é uma coisa, um ente factual, um
dado, o objeto estético não o é. Mas não é também uma
essência metafísica. Ao contrário, trata-se efetivamente de
um conjunto de relações axiológicas (o objeto estético
é, portanto, uma realidade relacional) que se concretiza
no artefato. Ou, em outras palavras, trata-se de uma
arquitetônica, de um conteúdo axiologicamente enformado
pelo autor-criador numa certa composição concretizada
num certo material. (FARACO, 2011, p. 23)

Destarte, utilizaremos tais reflexões presentes na ótica do Círculo
de Bakhtin objetivando uma descrição teórico-analítica, no que se refere
à instância criativa em torno da constituição do autor-criador a partir do
corpus deste trabalho: a seção Um dedo de prosa (texto verbal) de quatro
1 As reflexões acerca do conceito de herói estão pautadas em versões / traduções das obras do Círculo de Bakhtin
que podem variar na nomenclatura do objeto pesquisado. Portanto, utilizaremos “herói” e “personagem” como
termos sinônimos ao longo de nossas discussões.
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revistas contemporâneas da franquia Chico Bento Moço, produzida pela
razão institucional Mauricio de Sousa2.
UM DEDO DE PROSA E UM PROJETO FORMATIVO PARA O JOVEM: perspectivas dialógicas a respeito do autor-criador de Chico Bento Moço

A respeito das primeiras aparições da ideologia que dá vida ao
protagonista, constata-se que Chico Bento foi criado em 1961 por
Mauricio de Sousa, cuja inspiração se encontra no tio-avô do cartunista
(NATAL, 2004, p. 10). O personagem principal é uma construção
representativa do conjunto de indivíduos que ocupam o espaço rural,
portanto, pode-se enumerar uma série de elementos estereotipados
que o caracterizam e o constituem, como o uso do chapéu de palha,
a ausência de sapatos e o cultivo da agricultura familiar, consolidando
um imaginário popular de circulação nacional diante da representação
valorativa dessa semiose constitutiva do sujeito do campo.
Ademais, em sua versão jovem, a qual nos interessa para esta
discussão, há uma valoração que apresenta maior relevância para os
estudos de linguagem em perspectiva dialógica: a formação das práticas
sociais presentes nos quadrinhos de Chico Bento Moço, destinados ao
público jovem, junto ao projeto de dizer efetuado pelo protagonista e os
demais personagens, os quais interagem sob a ótica de dois contextos
espaciais diferentes: o campo e a cidade.
Sob essa perspectiva, inclui-se, na composição das HQ’s, as quais
recriam o estilo do mangá tipicamente japonês, a seção Um dedo de
prosa, a qual consiste em apresentar, ao final de cada história da revista,
um breve discurso moralizante que sintetiza todo o enredo apresentado
diegese, sob a voz social do autor-criador, o qual se dirige ao leitor,
inicialmente, com o propósito de tecer uma conversa distensa, porém em
tom de assunto de suma importância (como já indica o título da seção) a
respeito dos temas abordados ao longo das trajetórias dos personagens,
caracterizando, de antemão, um interdiscurso reiterativo em relação à
trama.
Nesse contexto, apresentamos, a seguir, a seção Um dedo de
prosa das edições 2, 3, 4 e 5 da revista Chico Bento Moço para reflexão
a respeito das vozes sociais emanadas pelo discurso do autor-criador
e com o fito de analisarmos a manifestação do autor-criador em seus
posicionamentos axiológicos conferidos no processo de constituição do
2 Salientamos que o objetivo desta pesquisa consiste em investigar traços estilísticos, ideológicos e sociais do
autor-criador, e que, portanto, quaisquer considerações a respeito do autor-pessoa poderão ser utilizadas como
artefato para contextualização histórica da circulação das HQ’s na vida / no ato ledor.

100

v. 17 • n. 1 • p. 92-111 • jan./jun. 2021

objeto estético por meio do aspecto de excedente de visão e conhecimento
como elemento fundamental conferido à autoria de textos.
Com efeito, a edição número 2 aborda a chegada de Chico Bento
Moço à cidade de Nova Esperança, com a finalidade de evidenciar o
primeiro contato do protagonista com a vida na urbe, compreendida
como uma problemática a ser enfrentada pelo personagem. Chico passa
a conhecer seus novos companheiros de república, vivencia desprazeres,
inicialmente, e a revista aborda todo o choque cultural vivido por ele,
tendo em vista que o herói estava habituado com as práticas do campo.
Ao final da revista, deparamo-nos com a transcrição da seção a seguir:
Quem não passou pelas dificuldades do Chico ao chegar a
uma cidade nova, a uma escola, a um novo grupo? Todos
nós.
Nessa hora não adianta a gente se lembrar da mãe. Ela está
longe e não gostaríamos de incomodá-la. O pai também
ficou lá, distante, com a certeza de que já lhe ensinou tudo
o que você teria que aprender com ele para enfrentar e
resolver seus problemas. Os velhos amigos? Cada um indo
para seu lado, formando novos grupos, poucos restam
perto da gente.
Mas o pior é a namorada. Essa a gente lembra com uma
mistura de saudade, ciúme sem causa, vontade de ver
e medo de esquecer até da forma do seu rosto. Fotos
salvadoras vão resolvendo esse problema. De forma
dolorida.
Mas ao mesmo tempo em que a gente é esmagada pelas
novidades nem sempre agradáveis, vai emergindo uma
vontade de ir em frente, buscar mais desafios. Caçar os
degraus que nos levarão a um momento mais seguro, mais
estável, próximo do começo da nossa nova vida.
Chico se lembra de muitos conhecidos e amigos dos seus
pais que contam suas histórias da juventude. Desde o
padre Lino, o Nhô Lau, até o seu Mário, da Farmácia. Todos
camelaram durante algum tempo e depois se encontraram.
Abraçaram seu destino. É o caminho natural. Então pra que
desespero?
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Basta estudar, respeitar a turma, encontrar-se com a Rosinha
de vez em quando (não sei como), manter proximidade
com a família, nem que seja somente pelas cartas e...
Esperar o tempo amaciar nosso caminho.
Aconteceu com cada ser humano... Ou não estaríamos
aqui. (SOUSA, 2013, p.97)

Diante da apresentação da edição 2, verificamos a presença de um
autor-criador que insere o leitor no processo de textualização por meio
de indagações introdutórias junto ao uso dos recursos pronominais de
inclusão em primeira pessoa do plural (“Todos nós”). E, inicialmente, o
que precisamos considerar é a tentativa, por parte do organizador de todo
o contexto recriado, de universalizar a prática de Chico Bento Moço, ao
declarar que todos já passaram por intempéries ocasionadas devido a
um contexto de mudanças, concretizando um amplo juízo de valor no
que diz respeito à criação de uma identidade aproximativa entre o herói
e o seu público (neste caso, a parcela juvenil da população brasileira).
Nesse ínterim, o autor-criador, durante seu processo de raciocínio
lógico-argumentativo, se dirige ao interlocutor, evidenciando uma prática
que precisa ser adotada para que se obtenha sucesso na vida, como se
houvesse a necessidade de nos apropriarmos de todo o trajeto do herói
para sermos felizes. Isso é demonstrado, textualmente, por meio de alguns
exemplos apresentados pela instância de autoria, como a exposição de
uma ideia de que nem sempre teremos nossos familiares ou amigos por
perto, e o que passaria a ser necessário seria o estudo diário, o respeito
mútuo e a comunicação com os entes queridos “nem que seja somente
pelas cartas”, tendo em vista as condições espaciais suscitadas pelo
enredo, como a mudança do campo para a cidade. Ademais, destacamos
a questão do gênero carta que é abordada, inicialmente, nesta segunda
edição, pela voz do autor-criador em direção ao leitor, o que nos faz
refletir, posteriormente, na edição 5 da revista, sobre a valoração que
o processo criativo confere a Chico Bento Moço no que diz respeito às
práticas de letramento do personagem, como analisaremos na sequência
desta seção.
Em seguida, temos uma breve consideração a respeito da edição
3 da HQ mauriciana, em que Chico começa a trabalhar no Parque
Municipal de Nova Esperança, o que lhe assegura uma memória sobre
os tempos em que ele vivia na fazenda. Contudo, o local não era
frequentado pelos moradores da cidade, e o protagonista, mobilizado
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com esse problema, decide realizar uma festa universitária no parque,
mas encontrou problemas durante a realização do encontro de
estudantes devido à depredação do parque compreendida pelo acúmulo
de resíduos causado pelos frequentadores da festa. Por fim, tudo se
encerra positivamente, uma vez que a ocasião fez com que Chico
pudesse promover a conscientização dos demais estudantes a respeito
de se preservar a natureza, caracterizando um herói que possui todos
atributos de um jovem eticamente pautado em valores de respeito,
empatia, solidariedade etc. Por fim, eis a seção Um dedo de prosa da
revista referida:
Chico pega o primeiro batente pra valer. E justo num
ambiente que vai lembrar sua roça: o parque da cidade.
Naturalmente, as coisas não são fáceis no começo e ficam
piores com depredações no parque... Por culpa de uma
ideia do Chico, mas no final, como nas “boas histórias do
ramo” e como deve ser na vida, as coisas se resolvem. E
bem.
É uma história de vida. Como muitas vividas por nós todos
nos anos românticos dos nossos primeiros encontros com
a realidade.
Desafios e frustrações que não devem nos enfraquecer
quanto a objetivos, metas, esperanças. Nada é fácil ou
gratuito na nossa ascensão social e profissional. Mas
felizmente, antes dos nossos primeiros passos, nossa
família, nossos mestres, nossos amigos, espargiram
suavidade pelos caminhos que vamos trilhar. Com isso,
temos luz à nossa frente, exemplos a serem observados
e lembrados e certezas de realizações. E a roda da vida
continua girando. Em seu favor. Sempre. É só confiar nela.
(SOUSA, 2013, p.97)

Nesta edição, chama-nos atenção, de acordo com os estudos
dialógicos, a relação estabelecida, por meio do excedente de visão e
conhecimento, na composição formal, material e estilística da estética
no processo de interação entre o criador e seus respectivos leitores. Isso
se justifica pelo projeto de dizer, ao revelar que a vivência de Chico, na
edição 3, pautada em maniqueísmos e embates para a imposição do
bem, reflete a vida, tendo em vista que “é uma história de vida. Como
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muitas vividas por nós todos nos anos românticos dos nossos primeiros
encontros com a realidade”, materializando um discurso de que vale a
pena lutar, no plano da vida, por ideais ético-críticos, como a defesa do
meio ambiente. Com isso, verificamos a textualização de uma voz social
que reflete a vida, ao trazer problemáticas, como as que envolvem a
natureza, mas, ao mesmo tempo, ocorre uma refração ao postular-se o
discurso de final feliz, o que se vê na postura do autor-criador, que imbui
o personagem Chico Bento de idealizações, por vezes, românticas, ao
conceber um verdadeiro herói que trava discussões em torno da defesa
da fauna e da flora. Isso configura um processo criativo preocupado com
valores de formação didático-pedagógica dirigidos ao receptor do texto,
uma vez que é possível que o leitor se identifique, em muitos aspectos,
com as atitudes de Chico.
Na próxima revista, observamos a Rosinha como protagonista
de todo o processo de enredo. A namorada de Chico Bento Moço se
muda para a cidade de Campos Verdes com a finalidade de ingressar na
universidade de Medicina Veterinária e passa a enfrentar problemas em
razão da mudança de cidade e, também, em função das interações que
passam a ser vivenciadas estranhamente pela heroína, como a atração
física por outra pessoa. A seguir, há a reprodução da página da seção Um
dedo de prosa, em que podemos considerar o projeto de dizer de caráter
didático visando à formação do jovem em diferentes materialidades
discursivas a serem experienciadas na atividade de leitura, contemplando
um acontecimento de alteridade:
E a rosinha?
Enquanto o Chico passa pelos aperreios naturais de quem
sai de casa pra estudar longe, como está se virando sua
namoradinha de infância? Pois não é de espantar que ela
também esteja estranhando muito e aprendendo mais
ainda na nova realidade de sua vida. Tudo é novo. Às vezes
fascinante, outras vezes, meio assustador. Mas ela está indo
bem. Com a vantagem (e o perigo) que os jovens atravessam:
a atração física. Tanto ela quanto o Chico estão na sua
fase mais jovem, bonita, atraente. Tudo conspira para que
encontrem candidatos a paixões galopantes, e é aí que eles
têm que se lembrar do que ouviram dos pais, dos amigos,
dos confidentes sobre as atrações incertas, dos assédios
inesperados, das conversas interesseiras... É um tempo em
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que os jovens saem de portas abertas para receberem a
luz do mundo. Ainda sem o filtro da maior vivência, sem
proteção direta dos pais, sem a malícia que faz acenderemse as luzes vermelhas. Valem, nessa época, mais do que
proteções pontuais, as histórias e exemplos trazidos da
família, dos amigos verdadeiros... Vale a personalidade que
veio lá desde a infância, vale como escudo a educação e a
ética. E com isso, sem dúvida, Chicos e Rosinhas por este
mundo de Deus estarão preparados para se defenderem
das armadilhas das drogas, do álcool, dos desatinos, da
criminalidade. Esta série de histórias do Chico Moço e da
Rosinha Mocinha vão mostrar pra vocês que tudo é possível
quando existe amor e respeito. Sigam-nos. (SOUSA, 2013,
p.97)

Aqui há, sem dúvidas, a intensa materialização da voz social que
se mostra, explicitamente, a partir da refração produzida pelas marcas de
autoria e, portanto, tornou-se possível, em nossa análise, a percepção de
um projeto de dizer que se baseia em ideais de formação humana, com
destaque para a conscientização ético-crítica do jovem. Constatamos
que há a construção, por meio do excedente de visão e conhecimento,
dos personagens Rosinha e Chico Bento Moço como exemplos a serem
acatados e seguidos no plano axiológico da vida, a ponto de se notar,
na construção linguística do texto, as expressões, no plural, fazendo
referência aos nomes, como “chicos e rosinhas”, evidenciando que as
práticas vividas na diegese estabelecem vínculos refletidos e refratados
na ética. Isso se confirma quando o viés valorativo aborda atitudes dos
personagens, os quais encontram, como “escudo”, a educação e a ética
como elementos político-pedagógicos fundadores da autoproteção e
de boas práticas sociais, tendo em vista que, a partir dessas grandezas,
é possível se defender das “armadilhas” sociais, apontadas, pela voz
criativa, como “drogas, álcool, desatinos e a criminalidade”, ou seja,
os empecilhos que, geralmente, conduzem o jovem a um contexto
problemático rumo à formação de sua fase adulta.
É válido assinalar, também, o caráter sexista desta edição, posto
que há valorações concebidas pelo autor-criador sobre o jovem quando
se aborda a temática da sexualidade a partir da fragilidade de Rosinha,
personagem principal da edição em questão, descrita e analisada ao
longo da seção, engendrando uma categoria ideológica que corrobora
a noção nitidamente preconceituosa sobre a mulher com o predicativo
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caracterizado, consensualmente, em discursos conservadores, como
sexo frágil. Essa orientação é linguisticamente marcada pelo texto
construído, sobretudo, no seguinte trecho: “[...] Meio assustador, mas ela
está indo bem, com a vantagem (e o perigo) que os jovens atravessam:
a atração física. [...]”(SOUSA, 2013, p. 97). Tal perspectiva estabelece
que a atração física é um perigo, sobretudo, para a jovem, e isso se
concretiza pelo fato de a obra em questão abordar uma revista dedicada
à vida juvenil da personagem Rosinha, concretizando, por parte do
autor-criador, um princípio que insere a heroína, e suas reverberações na
vida, isto é, as jovens, na ótica de um discurso de poder responsável por
dar continuidade às relações hierárquicas experienciadas pelos autorescontempladores do objeto estético colocado em cena, institucionalizando
uma ideologia segregadora. Ademais, verifica-se que a personagem
Rosinha é caracterizada como “mocinha”, enquanto Chico Bento é
moço. Tal associação suscita a construção do centro valorativo do autorcriador que se vale de diminutivos depreciativos (ou infantilizadores),
instaurando uma arena que fomenta a ancoragem de relações de poder.
Essa centralidade faz surgir um questionamento relevante quando
se pensa na função social de um texto direcionado ao jovem: o autorcriador compromete-se com valores éticos e morais adequados para
promover uma socialização pautada na dignidade e na equidade dos
sujeitos situados na cultura? Essa problemática carece de avaliações , as
quais não serão exploradas nesta pesquisa, considerando os objetivos já
citados propostos neste trabalho.
Sob esse prisma analítico, consideramos, a seguir, o trabalho
realizado com a produção da edição 5 da franquia, a qual aborda o
momento em que Chico Bento Moço passa por um processo de
composição de cartas pessoais a serem enviadas aos entes (amigos,
familiares, namorada, professora) com a finalidade de relatar, por meio
da comunicação não-convencional atualmente, a vida na cidade,
contemplando todas as experiências já obtidas, até o momento, no espaço
urbano, e demonstrando o sentimento de saudades. Visualizamos, a
seguir, o texto final da HQ, ou seja, a seção Um dedo de prosa:
Chico quer matar a saudade do pessoal da roça, contar
coisas do seu dia a dia de estudante, à base de cartas.
Hábito presente em muitos cantos do nosso Brasil (e do
mundo), apesar do avanço da tecnologia, dos e-mails,
das diversas e avançadas formas de comunicação. E lá
se vão belas crônicas, bem sentidas, emocionadas e
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emocionantes, já com letrinha bonita, para a Rosinha, para
os pais, para a fessora, amigos, até para a vó dita. Levando
e ao mesmo tempo cavoucando pedacinhos de saudades,
nos corações... Lá e cá. Cartinhas devoradas pelos olhos
brilhantes, marejados, da Rosinha. Lidas e relidas pelo pai
e pela mãe, sempre preocupada. Avaliadas com gosto pela
professora. Para a vó Dita, a carta conta um caso estranho
de assombração. Para os amigos Hiroshi e Zé da Roça,
vão sugestões sobre centros acadêmicos. Na carta ao Zé
Lelé, Chico volta ao gostoso caipirês. Enfim, a velha carta
servindo de ponte para um jovem saudoso chegar aos
seus entes queridos. Carta que é lida e guardada como
um pedaço físico de lembranças inesquecíveis. Um objeto
orgânico. Com alma e tudo. Acessível a qualquer momento,
ao seu bel-prazer, para reavaliações de emoções. Que tal
escrever mais... No papel? Nada contra os práticos e-mails.
Mas... Ah, o papel bebendo suas frases, captando seus
sentimentos, guardando para sempre sua história. Nada se
compara. (SOUSA, 2013, p.97)

A princípio, é relevante considerarmos a construção do projeto
de dizer que recupera valores abordados na edição Um dedo de prosa
da revista 2, o qual consolida uma valoração positiva do gênero carta,
o que nos leva à compreensão de Chico Moço como ocupante de um
lugar de louvor à tradição como recorrência evidente, ao colocar o
personagem na instância de criador de cartas para familiares e amigos
no contexto contemporâneo e suscitar, na relação autor-criador e autorcontemplador, o discurso de que o jovem precisa se apoiar nessas práticas
de escrita “no papel”, ao caracterizar uma perspectiva conservadora
(corroborando uma ideologia abordada anteriormente neste trabalho),
elegendo o passado como momento relevante a ser resgatado pelos
jovens, contrariamente ao que propõe o contexto de circulação da
revista, a qual é moderna por se apropriar, parcialmente, da estilística
dos mangás japoneses, por exemplo.
Verificamos, ainda, na relação do excedente de visão, em relação
a Chico Bento, o juízo valorativo orquestrado que reflete sobre as
práticas de letramento do protagonista, recorrendo ao discurso que lhe
confere uma possibilidade de analfabetismo digital visto, na instância
do autor-criador, como algo desconsiderável, ao venerar a carta como
único veículo de comunicação a distância disponível para essas relações
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sociais do herói com seus familiares e amigos, em uma perspectiva
romântica a respeito dos valores emotivos conferidos a essa prática de
letramento, recuperando um discurso saudosista, por exemplo.
Sob esse prisma dialógico, consideramos, para a compreensão dos
domínios do letramento, a definição inicial de alfabetismo apresentada
por Magda Soares:
O alfabetismo, entendido como um estado ou uma
condição, refere-se não a um único comportamento, mas
a um conjunto de comportamentos que se caracterizam
por sua variedade e complexidade. Uma análise desses
comportamentos permite agrupá-los em duas grandes
dimensões: a dimensão individual e a dimensão social.
Quando se focaliza a dimensão individual, o alfabetismo
é visto como um atributo pessoal, referindo-se à posse
individual de habilidades de leitura e de escrita. Quando,
ao contrário, se focaliza a dimensão social, o alfabetismo
é visto como um fenômeno cultural, referindo-se a um
conjunto de atividades sociais que envolvem a língua
escrita, e a um conjunto de demandas sociais de uso da
língua escrita. (1995, p. 7-8 – grifos da autora)

Desse modo, passamos a compreender, na dimensão social do
alfabetismo, o posicionamento lógico-argumentativo do autor-criador da
seção Um dedo de prosa como uma instância que nega as possibilidades
de Chico Bento Moço de se apropriar da língua escrita no gênero e-mail
ou na mensagem instantânea, os quais constituem uma prática social de
escrita contemporânea.
Nesse ínterim, na composição formal, material e estilística do
objeto estético como fundamento de produção da valoração da esfera
artístico-literária, há a reiteração do discurso de apelo à tradição,
compreendendo o letramento do personagem em uma perspectiva
socialmente reducionista, no sentido de negação à tecnologia, e carregada
de estereótipos enraizados na construção social do imaginário sóciohistórico-cultural em torno do personagem, como a não-apropriação, e,
até, aversão dos/aos meios digitais, suscitando, inclusive, um paradoxo
diante de outras práticas projetadas para as vivências do personagem,
como o ato de frequentar a universidade e de estar em contato com outros
jovens, o que nos propõe o olhar, fundamentalmente, tradicional, por
parte do excedente de visão que confere o acabamento às interações dos
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personagens, distanciando-se da realidade concreta da vida dos jovens,
sobre os quais se depreende, de modo consensual, a aproximação com
o universo da tecnologia.
Ademais, o projeto didático, recorrente nas seções, é reiterado,
posto que o autor-criador recorre a valores axiológicos na e pela exotopia
(BAKHTIN, 2011; AMORIM, 2004) ao elevar qualidades estéticas e de
leitura de cartas como a forma de materialização e interação, entre os
personagens, dos sentimentos direcionados aos familiares e amigos,
postulando a percepção de que o e-mail, por exemplo, é muito utilitário
e instantâneo, como se as emoções intensas e verdadeiras estivessem
apenas sob o domínio da escrita por meio de cartas pessoais (com texto
manuscrito), os quais romantizam práticas sociais a serem incorporadas
na vida, idealizando a percepção sobre o objeto estético na reflexão
utópica sobre a vida cotidiana.
CONSIDERAÇÕES FINAIS

Procurou-se investigar, qualitativamente e, com base na
interpretação do viés metodológico das ciências humanas (BAKHTIN,
2011; AMORIM, 2004), as vozes sociais emanadas pelo discurso do
autor-criador, no viés da dialogia, em relação ao projeto de dizer na
comunicação da seção Um dedo de prosa, a qual compõe a HQ Chico
Bento Moço, oriunda da razão social Mauricio de Sousa e voltada para
o público jovem.
Sob o ponto de vista do autor-criador, fundamentado no excedente
de visão e conhecimento, nas seções analisadas, verificou-se que Chico
Bento Moço e Rosinha são valorados como heróis que compõem o
ideal de correção/de princípios e de atos éticos calcados em realizar
boas ações ao longo das histórias e, dessa maneira, vencendo os males
cotidianos, o que nos remete a uma perspectiva maniqueísta dos enredos
projetados para a construção da revista e para as atividades de leitura
esperadas, remetendo-nos a um (des)compromisso social assumido pela
franquia dotado de uma perspectiva por vezes conservadora, como foi
verificado no contexto apresentado pelas edições 4 e 5 da seção “Um
dedo de prosa”.
Portanto, verificamos, pautados na discussão bakhtiniana, a
sobreposição de uma voz social criadora, na instância do autor, como
engendradora da formação de um projeto didático, direcionado ao autorcontemplador, isto é, o jovem, posto que as argumentações defendidas
pela voz que se manifesta nas seções finais das revistas suscitam um
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outro, na cadeia enunciativa, refratando aproximações permanentes
entre o herói, concebido como um modelo no objeto estético e que é
idealizado e arquitetado sob uma ótica que se apega a tradições, e o
seu contemplador, na vida, enquanto materialidade concreta de práticas
sociais possivelmente identitárias, evocando instâncias que postulam
Um dedo de prosa como “Um dedo de aprendizados para toda a vida”,
considerando o domínio idealizado da proposta conduzida pelo autor.
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RESUMO

O teletandem (TELLES, 2006) é um modelo bilíngue de
aprendizagem telecolaborativa em que pares de falantes de línguas
diferentes se encontram virtual e regularmente a fim de aprenderem a
língua (e a cultura) um do outro. A prática de teletandem é norteada
pelos princípios de separação de línguas, autonomia e reciprocidade
(TELLES; VASSALLO, 2006). O presente estudo se insere no paradigma
qualitativo e se caracteriza como um estudo de caso do tipo exploratório
(LEFFA, 2006), enfocando dados de diários escritos por um participante
brasileiro. Trata-se de estudo preliminar sobre o uso de diários para
promoção de aprendizagem autônoma no contexto teletandem a partir
de referencial teórico proposto por Reinders (2010), que operacionaliza
a aprendizagem autônoma em contextos pedagógicos a partir do
estabelecimento de (i) estágios que caracterizam o desenvolvimento
da autonomia, (ii) papel desempenhado pelo aprendiz e pelo professor,
e (iii) aspectos sócioafetivos e contextuais que são mediadores do
processo, buscando mapear quais elementos/registros dos diários
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caracterizam a autonomia do aprendiz. A análise dos diários revelou
recursos selecionados, prática estabelecida e monitoração e avaliação
realizados pelo brasileiro em relação a suas motivações pessoais e em
relação ao seu contexto mais amplo de formação.
Palavras-chave: Autonomia do aprendiz. Teletandem institucional integrado. Diários de Aprendizagem. Ensino e aprendizagem de línguas.
ABSTRACT

Teletandem (TELLES, 2006) is a bilingual telecollaborative learning
approach in which two speakers of different languages meet virtual
and regularly in order to learn each other’s language (and culture). The
teletandem practice is guided by the principles of reciprocity, autonomy
and separate use of both languages (TELLES; VASSALLO, 2006). This
study is qualitative in nature. It is characterized as an exploratory
case study (LEFFA, 2006) that uses data from diaries written by one
Brazilian participant. It is a preliminary study on learning diaries and
the development of autonomous learning in the teletandem context
based on Reinders (2010) theoretical framework that operationalizes
the autonomous learning into pedagogical contexts based on (i)
stages which define autonomous development; (ii) the role of learners
and teachers; and (iii) socioaffective and contextual aspects that are
mediators of the process, searching to map which elements/registers
of diaries define learner autonomy. The analysis of the diaries revealed
the resources selected, the practice established, the monitoring and
assessment carried out by the learner in relation to his personal
motivations and in relation to his broader education context.
Keywords: Learner autonomy. Institutional Integrated Teletandem. Learning diaries.
Language Learning and Teaching.
INTRODUÇÃO

Teletandem (TELLES, 2006) é um modelo bilíngue de aprendizagem
telecolaborativa em que pares de falantes de línguas diferentes se
encontram virtual e regularmente a fim de aprenderem a língua (e a
cultura) um do outro. A prática de teletandem é norteada pelos princípios
de separação de línguas, autonomia e reciprocidade (TELLES; VASSALLO,
2006) e, de acordo com as especificidades de cada contexto, pode ser
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implementada em diferentes modalidades. A modalidade institucional
integrada, enfocada neste estudo, prevê a incorporação das atividades
telecolaborativas ao currículo e às práticas pedagógicas de disciplinas
de língua estrangeira (Aranha; Cavalari, 2014). Nessa modalidade, de
acordo com Cavalari e Aranha (2016) os participantes devem se envolver
na realização de uma série de tarefas, entre elas a escrita de diários
de aprendizagem. Essa tarefa, segundo as autoras, é realizada pelos
aprendizes brasileiros após cada sessão oral de teletandem (SOT) com o
propósito de promover reflexão sobre a aprendizagem.
O uso de diários com esse objetivo tem sido investigado (DAM,
1995, 2007; NUNAN, 1996; LIBERALI, 1999; MOON, 2004; TANAKA,
2008; ALONSO, 2010; FELICE, 2012) em diferentes contextos
educacionais e os resultados consistentemente apontam que registrar
os acontecimentos em diários é uma maneira eficaz de desenvolver a
autonomia por que auxilia os aprendizes a (i) refletir sobre o próprio
conhecimento e habilidades em relação às tarefas de ensino, e (ii)
explorar valores e objetivos pessoais em relação a valores e metas
socialmente estabelecidos. Esses achados implicam o reconhecimento
de que a autonomia envolve a capacidade para gerenciar a própria
aprendizagem (HOLEC, 1981; BENSON, 2001; REINDERS, 2010) por
meio do estabelecimento de relações entre as dimensões individuais
e sociais. No contexto teletandem, há uma série de investigações que
parecem corroborar esses resultados. Silva (2014) e Leone, Aranha e
Cavalari (no prelo) sugerem que a escrita de diários pode auxiliar os
participantes a se engajarem no tipo de atividade (meta)cognitiva que
caracteriza uma atitude reflexiva conducente ao desenvolvimento da
autonomia. Luz (2009) e Bonfim (2014) revelam que a aprendizagem
autônoma no teletandem é co-construída, pois se desenvolve na relação
de interdependência que se estabelece entre o aprendiz e seu parceiro e
entre o aprendiz e o professor mediador.
A partir dos pressupostos de que diários podem promover a
aprendizagem autônoma e que essa é, por sua vez, socialmente
construída, o presente estudo tem como objetivo examinar os diários
escritos por um participante no teletandem institucional integrado.
De maneira específica, busca-se explorar os elementos/registros dos
diários caracterizam a autonomia do aprendiz no teletandem a partir
de referencial teórico proposto por Reinders (2010) que operacionaliza
a aprendizagem autônoma em contextos pedagógicos a partir do
estabelecimento de (i) estágios que caracterizam o desenvolvimento da
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autonomia, (ii) papel desempenhado pelo aprendiz e pelo professor, e
(iii) aspectos socioafetivos e contextuais que são mediadores do processo.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
AUTONOMIA EM CONTEXTO DE ENSINO-APRENDIZAGEM DE LÍNGUAS

A autonomia em contextos educacionais é definida por Holec
(1981, p. 3) como "a habilidade de se responsabilizar pela própria
aprendizagem". Isso implica, segundo o autor, que o aprendiz autônomo
seja capaz de determinar seus objetivos; definir conteúdo, material e
progressões; selecionar métodos e técnicas a serem utilizadas; monitorar
os procedimentos de aquisição (ritmo, horário, local etc.); e avaliar tanto
o processo quanto o produto. Essa noção de responsabilidade e controle
pela própria aprendizagem perpassa diferentes definições do conceito
de autonomia (BENSON, 2001, 2005, 2006, 2007, 2011; LITTLE 1991,
2003, 2007; NUNAM, 2003; PAIVA, 2008; NICOLAIDES e FERNANDES,
2008; REINDERS, 2010, 2013, 2018, 2020). Nesse sentido, Trebbi
(2003) ressalta diferença entre estar no comando e assumir o controle da
aprendizagem, pois muitos alunos precisam aprender a desenvolver a
consciência sobre a própria aprendizagem, construindo e reconstruindo
o conhecimento. Para o autor, o aluno pode estar no comando de alguma
atividade, mas não ter consciência de porque a está desenvolvendo.
Assim, assumir o controle da aprendizagem pressupõe saber fazer
conscientemente as escolhas que permitam atingir seus objetivos. Esse
conceito de autonomia sugere o desenvolvimento de habilidades para
tomar decisões relativas à própria aprendizagem e para explicar por que
tais decisões foram tomadas.
Em alinhamento à proposta de Trebbi (2003), Little (2003) aponta
que, no contexto da educação formal, aprendizes podem demonstrar
diferentes níveis de desenvolvimento da autonomia ao reconhecerem sua
responsabilidade e se envolverem nos diferentes aspectos do processo em
um esforço de entender o que e como podem aprendem em determinado
contexto social. Para o autor, portanto, autonomia é um potencial a ser
desenvolvido em maior ou menor grau, dependendo do indivíduo e da
situação/contexto em que se encontra. Isso significa que ser autônomo
não é sinônimo de aprender sozinho, sem a ajuda de um professor ou
fora do contexto institucional de educação. Inúmeras pesquisas que
enfocaram o desenvolvimento da autonomia por aprendizes de línguas
(BENSON, 2001, 2005, 2006, 2007, 2011; LITTLE 1991, 2003, 2007;
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NUNAM, 2003; PAIVA, 2008; NICOLAIDES e FERNANDES, 2008;
REINDERS, 2010) corroboram essa noção e enfatizam o papel que
diferentes fatores podem desempenhar, tais como o professor, os outros
aprendizes, os recursos oferecidos, as peculiaridades da instituição
educacional, além dos fatores individuais e afetivos.
Nesse cenário, o trabalho de Reinders (2010) se destaca por
não apenas conceitualizar o desenvolvimento da autonomia como
um processo inserido em um contexto pedagógico, mas também por
propor uma operacionalização da aprendizagem autônoma que pode
nortear a abordagem do professor de línguas. O pesquisador caracteriza
duas abordagens que podem promover a aprendizagem autônoma: a
abordagem especialista (specialist approach) e a abordagem geral (general
approach). A abordagem especialista relaciona-se com programas
específicos e estruturas de apoio que não fazem parte da sala de aula,
mas que a ela dão suporte, e que têm como objetivo principal promover
a autonomia dos alunos. O autor destaca os seguintes programas e
estruturas de apoio que se caracterizam como abordagem especialista: (i)
treinamento de aprendizes e instrução sobre estratégias de aprendizagem,
(ii) centros de autoacesso, (iii) aconselhamento linguístico, (iv) uso de
portfolios e (v) programas de aprendizagem autônoma e colaborativa
como o tandem.
A abordagem geral, por outro lado, enfoca a prática docente na sala
de aula regular, ou seja, como o professor pode promover a autonomia
em suas aulas. Para Reinders (2010), a operacionalização do conceito
de autonomia em uma abordagem geral se caracteriza pelo grau de
envolvimento do aprendiz nos seguintes estágios de aprendizagem:
(i) identificar necessidades, (ii) determinar objetivos, (iii) planejar a
aprendizagem, (iv) selecionar recursos e estratégias, (v) descrever a
prática, (vi) monitorar o progresso, e (vii) avaliar e revisar o resultado. O
autor ressalta que as decisões a cada estágio podem ser orientadas pelo
professor (teacher-led) ou podem ser direcionadas pelo próprio aluno
(learner-led), conforme mostra o quadro 1:
Estágio de
aprendizagem
Identificar necessidades

Orientado pelo
professor
Testes de nível, comentários do professor

Determinar objetivos

Determinado pelo curso,
relativamente fixo
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Planejar aprendizagem

Determinado pelo
professor, pouco flexível

Selecionar recursos

Oferecido pelo professor

Selecionar estratégias de
aprendizagem

Modelos e instruções
dados pelo professor

Descrever a prática

Exercícios e atividades
fornecidos pelo professor
Comentários feitos em
sala de aula e comentários
deixados nos trabalhos e
tarefas pelo professor
Testes e mudanças
curriculares

Monitorar o progresso

Avaliação e revisão

Determinado
contextualmente, bastante
flexível
Selecionado pelos
aprendizes
Selecionado pelos
aprendizes
Implementação da língua
em uso e experimentação
Automonitoramento e
feedback por pares

Autoavaliação e reflexão

Quadro 1: Estágios no desenvolvimento da autonomia do aprendiz
Fonte: Adaptado de Reinders (2010, p. 6-7)

Essa proposta coloca em evidência os mesmos elementos que
outros pesquisadores apontaram como essenciais para o desenvolvimento
da autonomia (HOLEC, 1981; BENSON, 2001, 2005, 2006, 2007, 2011;
LITTLE 1991, 2003, 2007; NUNAM, 2003; PAIVA, 2008; NICOLAIDES
e FERNANDES, 2008), ou seja, o envolvimento do aprendiz em todas
as etapas/estágios do processo de aprendizagem (estabelecer metas,
planejar, selecionar materiais e estratégias, monitorar e avaliar o
progresso). Ao mesmo, reconhece a possibilidade de o professor atuar
nesse processo, fornecendo suporte (quando necessário) na tomada
de decisões. Isso sugere que, ao desenvolver a própria autonomia, o
aprendiz deverá tomar decisões levando em consideração o apoio
oferecido pelo professor (ou por outros elementos do contexto).
O autor também procura caracterizar a atuação do professor
(coluna central do Quadro 1) e do aluno (coluna da direita do Quadro
1) a cada estágio em uma abordagem geral. De maneira detalhada,
Reinders apresenta possíveis instrumentos e procedimentos que podem
ser utilizados a cada estágio da proposta:
1.
Identificação de necessidades: envolve compreender
os pontos fortes e fracos da aprendizagem. O professor pode oferecer
feedback (por meio de diferentes instrumentos) e testes de nível de
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proficiência em língua estrangeira, e encorajar a escrita de diários de
aprendizagem como instrumentos para auxiliar os alunos a perceberem
suas lacunas de aprendizagem;
2.
Definição de objetivos: envolve especificar as metas que
devem ser alcançadas. Considerando-se que os objetivos do curso ou da
disciplina são relativamente fixos, o que limitaria as decisões que podem
ser tomadas a esse respeito, o professor pode auxiliar o aluno a perceber
o curso como um dos elementos que contribuem para sua aprendizagem
e encorajá-los a estabelecer metas que sejam pessoalmente relevantes e
que possam ser alcançadas por meio de diferentes recursos;
3.
Planejamento da aprendizagem: envolve encontrar a(s)
melhor(es) maneira(s) de atingir as metas. É preciso considerar os limites
apresentados pela instituição educacional, pois existem algumas regras
e procedimentos que não podem ser alterados nem pelo professor, nem
pelo aluno; porém, nesse estágio o professor também pode encorajar o
aprendiz a refletir sobre planos individuais que sejam complementares
ou paralelos ao planejamento do curso.
4.
Seleção de recursos: envolve escolher materiais e
ferramentas. O professor pode oferecer recursos variados para que os
alunos completem a e mesma tarefa, possibilitando que os aprendizes
façam escolhas e encorajando-os a encontrar os próprios recursos;
5.
Seleção de estratégias de aprendizagem: envolve saber
quais estratégias (cognitivas, metacognitivas e socioafetivas) devem
ser utilizadas na realização de cada tarefa. O professor pode fornecer
instruções que auxiliem os alunos a selecionar estratégias adequadas e
específicas para efetuar as tarefas propostas (ou as que forem por eles
definidas). Nesse sentido, é essencial que os alunos (re)conheçam ampla
gama de estratégias – cognitivas, metacognitivas e socioafetivas;
6.
Prática: envolve usar a língua e correr riscos ao
implementar o novo conhecimento. Em geral, o professor pode encorajar
os alunos a experimentarem, a se arriscarem, e irem além do proposto na
sala de aula. O desafio está em encontrar equilíbrio entre dar liberdade ao
aluno para usar a língua e fornecer apoio por meio de tarefas preparadas
e estruturadas;
7.
Monitoramento do processo: envolve monitorar o próprio
progresso e revisar os planos de aprendizagem de forma adequada é
tarefa crucial para o desenvolvimento da autonomia. Cabe ao professor,
ao oferecer suporte para o desenvolvimento dessa habilidade por meio
do oferecimento de feedback e instrumentos que oportunizem a reflexão
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do aluno sobre o a aprendizagem, tal como a escrita de diários em que
os alunos abordam os problemas que enfrentam e como pretendem
superá-los, explicando suas decisões e motivações;
8.
Avaliação e revisão de resultados: envolve avaliar os
resultados alcançados ao final da tarefa. Nesse estágio, o professor
pode realizar testes e formas alternativas de avaliação que validem os
resultados e, ao mesmo tempo, possam auxiliar os alunos a se sentirem
confiantes sobre a própria aprendizagem.
Esses estágios, segundo Reinders, não são lineares, e sofrem
influência das interações de que o aluno participa no contexto de
aprendizagem, das questões afetivas e das oportunidades para reflexão,
conforme mostra a figura 1:

Figura 1: Natureza cíclica do processo de aprendizagem autônoma
Fonte: : Reinders (2010, p. 51)

Segundo Reinders (2010), a motivação seria um termo guardachuva que engloba da dimensão afetiva da aprendizagem e do
desenvolvimento da autonomia. Segundo essa proposta, é possível
promover pedagogicamente o desenvolvimento da autonomia por meio
do envolvimento do aluno nos diferentes estágios de aprendizagem que
não se realizam de maneira linear em função de questões socioafetivas e
contextuais (interações e oportunidades para reflexão).
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DIÁRIOS DE APRENDIZAGEM E AUTONOMIA

O diário é definido por Bailey (1990, p. 215) como “um relato
em primeira pessoa de uma experiência de ensino ou de aprendizagem,
documentada através de registros regulares”. Para Bogdan e Biklen
(1992), diários são documentos que refletem o retrato feito de forma
detalhada por quem os escreve e são particularmente eficazes para
captar as disposições de espírito e promover reflexão. Muitos estudos na
área de formação de professores e de educação linguística (ALWRIGHT,
1983; BAILEY, 1985; 1991; DAM, 1995, 2007; MICCOLI, 1996;
LIBERALI, 1999; MOON, 2004; ALONSO, 2010;) empregam termos
distintos para tratar desse tipo de registro ou relato, tais como journal,
log, diário reflexivo ou diário de aprendizagem. Apesar de algumas
especificidades na maneira como se definem, esses termos têm em
comum a natureza documental e a finalidade de oportunizar o registro
e a reflexão sobre acontecimentos ocorridos em contextos de ensinoaprendizagem. Neste estudo, com base em Bailey (1985), Dam (1990;
1995; 2003; 2007; 2009), Nunan (1996), Miccoli (1996), Tanaka (2008),
Reis (2007), Miranda e Felice (2012), os termos diário reflexivo e diário
de aprendizagem são utilizados de maneira intercambiável.
Segundo Stover (1986 apud LIBERALI, 1999, p. 37), que investigou
o uso de diários em contextos de formação continuada, a tarefa de
escrever diários deve ser planejada e estruturada a fim de se atingirem
os seguintes propósitos: (i) auxiliar aprendizes a estabelecer relações
entre conhecimento, habilidades e tarefas de ensino; (ii) explorar valores
pessoais e promover compreensão de como esses valores se relacionam
com aqueles de determinada sociedade; (iii) desenvolver conscientização
por meio de questionamentos. Para o autor, esses propósitos refletem
o principal objetivo da tarefa: planejar, entender ou sintetizar alguma
experiência de aprendizagem. O estudo de Liberali (1999), que também
investigou o uso de diários em contexto de formação continuada de
professores, revelou que (i) as orientações oferecidas aos diaristas têm
grande relevância e (ii) o esforço reflexivo que pode emergir da escrita de
diários tem impacto no desenvolvimento da autonomia dos professoresdiaristas.
Já em contexto de sala de aula, a partir de dados de diários de
aprendizes de língua estrangeira, o estudo de Miccoli (1996) evidenciou
uma sequência de cinco etapas que revelam a percepção dos alunos sobre
o próprio processo de aprendizagem: (i) sentir-se perdido, (ii) ganhar
confiança, (iii) ter um momento de “revelação” ou insight, (iv) deixar o
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desempenho de lado, e (v) perceber a própria responsabilidade1. Esses
estágios, segundo a autora, representam o avanço da autorregulação
da aprendizagem que caracteriza a autonomia. Nesse sentido, Moon
(2004) propõe que os registros feitos em diários podem apresentar em
três níveis: relatos (i) meramente descritivos, (ii) pouco reflexivos, e (iii)
altamente reflexivos. Segundo a autora, a fim de promover autonomia e
autorregulação, é crucial que a escrita de diários promova algum nível de
reflexão, o que, por sua vez, depende de intensa atividade metacognitiva,
ou seja, monitoramento e avaliação.
Em alinhamento com os achados da literatura sobre uso de diários
para fins pedagógicos, a presente investigação se fundamenta nos
seguintes pressupostos: a escrita de diários pode (i) promover reflexão,
que é condição para a autorregulação e a aprendizagem autônoma, (ii)
revelar as especificidades do contexto à luz das experiências vividas
pelo aprendiz, e (iii) se caracterizar como uma tarefa que envolve a
atuação de um professor ou tutor que a propõe e acompanha, e avalia
seu desenvolvimento pelos alunos.
TELETANDEM: APRENDIZAGEM AUTÔNOMA E TELECOLABORATIVA DE
LÍNGUAS

O teletandem (TELLES, 2006) é um contexto telecolaborativo de
ensino-aprendizagem de línguas estrangeiras em que pares de falantes
de línguas e culturas diferentes se encontram virtual e regularmente (por
meio de ferramentas de videoconferência) a fim de aprenderem a língua
um do outro. Sua prática é norteada pelos princípios de (i) separação de
línguas (cada língua deve ter seu tempo de prática e o mesmo período
de tempo deve ser dedicado a cada uma), autonomia (cada participante
deve se responsabilizar pela própria aprendizagem) e reciprocidade (cada
participante deve se comprometer em colaborar com a aprendizagem de
seu parceiro) (BRAMMERTS, 1996; TELLES; VASSALLO, 2006).
Aranha e Cavalari (2014) e Cavalari (2018) apontam que o
teletandem pode ser implementado em diferentes modalidades, de
acordo seu nível de integração às políticas institucionais e à prática de
sala de aula. Segundo Cavalari (2018), quando o teletandem é realizado
com o reconhecimento e apoio de instituições de ensino a prática é
denominada institucional. Essa prática institucionalizada, por sua
vez, pode ser caracterizada como: (i) integrada, quando o teletandem
é incorporado às disciplinas de língua estrangeira nos dois lados da
1 Tradução das pesquisadoras para: feeling lost, gaining confidence, the insight, putting performance aside and
realizing learner responsibility (Miccoli, 1996, p. 92-96)
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parceria; (ii) semi-integrada, quando a incorporação ocorre em apenas
um dos lados da parceria; e (iii) não-integrada, quando não há integração
do teletandem a nenhuma disciplina, em nenhum lado da parceria.
Apesar dessas formas variadas de implementação, Aranha e Cavalari
(2014) ressaltam que os princípios norteadores permanecem os mesmos,
o que confere identidade à prática apesar dos ajustes realizados em
virtude das especificidades contextuais.
Salomão et al. (2009), em discussão teórica sobre a relação que
se estabelece entre os princípios norteadores no contexto teletandem,
afirmam que a autonomia emerge (ou está implicada) da articulação
entre os princípios de reciprocidade e separação de línguas. Desse
modo, as autoras sugerem que a autonomia é coconstruída por meio
da colaboração e negociação entre os parceiros, uma vez que cada
participante deve estabelecer suas necessidades e negociar com o
parceiro as práticas e/ou procedimentos que os ajudarão a alcançar
as respectivas metas de aprendizagem. Essa concepção de autonomia
socialmente construída é corroborada pelos resultados do trabalho
de Luz (2010). A investigação sobre a autonomia a partir de dados de
interações orais, diários de aprendizagem e sessões de mediação revelou
que o aprendiz parece tomar decisões e gerenciar o próprio processo de
aprendizagem a partir da reflexão sobre a interação oral com o parceiro,
da escrita de diários e da participação em sessões de mediação2.
(i)
Tutorial (reunião de orientação) que antecede o início do
projeto,
(ii)
Sessões orais de teletandem que acontecem semanalmente
por videoconferência e têm duração de 50 a 60 minutos (metade do
tempo em cada língua);
(iii)
Sessões de mediação (apoio pedagógico oferecido pelo
professor) realizadas presencialmente durante as aulas regulares da
disciplina de língua estrangeira;
(iv)
Escrita de textos em língua estrangeira e revisão de textos
em língua materna;
(v)
Resposta a questionários antes e após o início do projeto;
(vi)
Escrita de diários de aprendizagem.
Todas as tarefas são consideradas integrantes e podem ser avaliadas
pelo professor, de acordo com critérios e objetivos estabelecidos por
ele. Segundo as pesquisadoras, uma das justificativas para se integrar
2 Sessão de mediação é o termo utilizado no teletandem para identificar a reunião de orientação em que professormediador (especialista em ensino-aprendizagem) oferece apoio pedagógico aos participantes (VIEIRA-ABRAHÃO,
2010).
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o teletandem à disciplina de língua estrangeira foi o fato de muitos
participantes da modalidade não-integrada encontrarem dificuldades
em estabelecer pontos em comum para manter o fluxo da conversa e
seguir interagindo, o que fez com que, inicialmente, muitas parcerias não
durassem tempo suficiente para que os participantes se beneficiassem
da prática. De certo modo, os desafios enfrentados por aprendizes
participantes da modalidade não-integrada podem revelar baixos níveis
de autonomia e de reciprocidade. Assim, no TTDii, as tarefas propostas
pelo professor têm propósito pedagógico específico na disciplina e, ao
mesmo tempo, tem o objetivo de auxiliar os participantes que enfrentam
dificuldades em estabelecer temas a serem discutidos durante as SOTs.
Vale destacar que todas as tarefas são consideradas obrigatórias. Porém,
a discussão do texto durante a SOT (seja de seu tema ou da revisão feita
pelo parceiro) é opcional, ou seja, os participantes podem decidir se
preferem conversar sobre questões relacionadas aos textos trocados ou
se preferem tratar de outros assuntos de interesse pessoal.
Sobre a escrita de diários, especificamente, Cavalari e Aranha
(2016) apontam que podem servir a dois propósitos: ao mesmo tempo
em que oportuniza a reflexão e pode promover a autonomia do aprendiz,
fornecem dados ao professor da disciplina (que os lê semanalmente)
sobre a experiência individual de cada aprendiz, o que pode informar
como, quando ou se alguma intervenção pedagógica é necessária. Além
disso, as autoras informam que os aprendizes (i) podem escrever os
diários tanto na língua materna quanto na língua alvo e que (ii) podem
se basear nas seguintes perguntas norteadoras: O que você e/ou seu
parceiro aprendeu na SOT de hoje? Escreva sobre: (i) os momentos em
que houve algum desconforto (ou conflito); (ii) como ou se o conflito foi
resolvido; Volte ao questionário inicial3 que respondeu e (re)pense seus
objetivos, e tente descrever como o TTDii o ajudou a alcançá-los ou não.
Quais tipos de ajustes serão necessários? Essas perguntas têm o propósito
de auxiliar o participante do TTDii a refletir sobre a aprendizagem, mas
não precisam ser necessariamente respondidas pelos aprendizes a cada
diário que escrevem.
METODOLOGIA

A presente investigação se insere no paradigma qualitativo e
se caracteriza como um estudo de caso do tipo exploratório que,
segundo Leffa (2006), enfoca dados de um único caso e se constitui
3 O questionário inicial será apresentado na seção de metodologia. Nele, há duas perguntas que auxiliam o
participante a estabelecer sua meta de aprendizagem.
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a fase preliminar ou inicial de um estudo mais amplo a fim de (i) se
obter perspectiva geral acerca de determinados fatos e/ou (ii) testar
instrumentos e procedimentos considerados relevantes. A partir dessa
definição, caracteriza-se esta pesquisa como estudo preliminar sobre o
uso de diários para promoção de aprendizagem autônoma no contexto
teletandem a partir de referencial teórico por Reinders (2010). Ressaltase que os resultados deste trabalho poderão contribuir para pesquisa de
doutorado em andamento que investiga o mesmo tema em perspectiva
longitudinal e a partir de um conjunto de dados mais amplo.
Do ponto de vista metodológico, o uso de diários como instrumento
para coleta de dados em pesquisas sobre ensino-aprendizagem se
justifica pelo fato de que se trata de uma forma eficiente de documentar
as situações na forma escrita e de revelar a perspectiva do escrevente.
Segundo Liberali (1999), o diário de aprendizagem ou reflexivo pode se
caracterizar de duas maneiras: diários individuais (para uso particular,
sem permissão para que outros leiam seu conteúdo), e colaborativos
ou públicos (para compartilhamento dos registros com outras pessoas).
Segundo a autora, o segundo tipo caracteriza os diários de aprendizagem
escritos com em sala de aula como tarefa proposta por professores
que desejam trabalhar e desenvolver a autonomia e a reflexão de seus
alunos, como é o caso dos diários utilizados no TTDii. Diários também
podem ser caracterizados metodologicamente quanto ao tempo em que
o registro foi efetuado. De acordo com Bailey (1991) e Nunam (1996),
o diário pode ser (i) introspectivo quando o dado é registrado durante a
tarefa que está sendo realizada, ou (ii) retrospectivo, quando o dado é
registrado depois de transcorrida a tarefa.
OS DADOS E O CONTEXTO

O conjunto de dados utilizado nesta investigação é formado por
diários de aprendizagem públicos (pois são compartilhados com o
professor-mediador) e retrospectivos, pois foram escritos semanalmente
após a sessão oral de teletandem (doravante SOT). Esses dados se
encontram armazenados no MulTeC (Multimodal Teletandem Corpus)
(ARANHA; LOPES, 2019; LOPES, 2019) e foram gerados pelo participante
identificado como I244 que participou do teletandem entre março e abril
de 2013. Neste estudo, adota-se o nome fictício de “Fernando” de modo
a restaurar o traço humano dos dados que serão analisados. Fernando era
aluno da disciplina de Língua Inglesa do curso de Licenciatura em Letras
4 Vide Lopes (2019) e Aranha e Lopes (2019) para descrição completa dos procedimentos de coleta, anonimização
e organização dos dados.
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da Universidade do Estado de São Paulo – UNESP (campus São José do Rio
Preto) e seu parceiros era aluno de língua Portuguesa na Universidade da
Georgia. Eles realizaram oito sessões orais de teletandem (SOTs), sendo
sete delas no laboratório de Teletandem, no horário das aulas, e uma
(denominada “extra”) agendada entre os parceiros para ser realizada de
suas casas em horário extraclasse. Durante essas oito sessões orais, cada
aprendiz deveria realizar tarefas conforme mostra a tabela 1:
Semana/
Mês
Fevereiro

Março

1

Dia 06
interaction I
(teste: alunos se
conhecem)
alunos da UGA
enviam redação
para alunos da
UNESP - 3 dias
antes da
interação II

Abril

2

Dia 13
Sring Break
in the USA

3

4

5

Dia 13

Dia 27

Carnaval

Tutorial com
alunos da
UNESP

Dia 20

Dia 27

interação II
(discussão do
tema sugerido
pela UGA)
alunos da
UNESP enviam
redação para
alunos da UGA
- 3 dias úteis
antes da
int III

interação III
(discussão do
tema sugerido
pela UNESP)
alunos da UGA
enviam redação
para alunos da
UNESP

Dia 03

Dia 10

Dia 17

Dia 24

interação IV
(discussão do
tema sugerido
pela UGA)
alunos da
UNESP enviam
redação para
alunos da UGA

interação V
(discussão do
tema sugerido
pela UNESP)
alunos da UGA
enviam redação
para alunos da
UNESP

interação VI
(discussão do
tema sugerido
pela UGA)
alunos da
UNESP enviam
redação para
alunos da UGA

interação VII
(discussão do
tema sugerido
pela UNESP)

a interação VIII
deverá ocorrer
fora do horário
da aula - entre
08/03 e 12/04,
conforme o
horário mais
conveniente para
os parceiros

Tabela 1: Calendário das sessões orais de teletandem da turma 2013_UGA2i
Fonte: adaptada do MulTeC (Lopes, 2019) pelas pesquisadoras

As informações contidas na tabela revelam a sequência e as datas
em que as tarefas deveriam ser realizadas: os participantes brasileiros
deveriam (i) encaminhar aos respectivos parceiros três textos escritos em
língua inglesa (antes das SOTs II, IV e VI) e (ii) revisar três textos em
língua portuguesa (antes das SOTs I, III e V). A tabela também informa
parte das orientações oferecidas aos participantes: as revisões e os temas
dos textos poderiam ser discutidos durante as sessões orais.
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Fernando respondeu ao questionário inicial e escreveu oito diários
de aprendizagem e isso foi fundamental para o processo de seleção de
dados para esta investigação, pois partimos de dois pressupostos: (i)
quanto maior o número de diários escritos por um único participante,
e de palavras escritas nos diários, maiores poderiam ser as chances de
se encontrarem dados relevantes; e (ii) as respostas às questões 02 e
03do questionário inicial5 poderiam ser relevantes para a análise dos
diários, pois têm o propósito de auxiliar o brasileiro a estabelecer a
própria meta de aprendizagem. Isso quer dizer que, do ponto de vista
qualitativo, a escolha se deu de maneira aleatória. Assim, os diários
escritos por Fernando foram selecionados por serem 08 (um para cada
SOT realizada) e por somarem, no total, 1.052 palavras, um dos índices
mais altos entre todos os conjuntos de diários.
As respostas ao questionário inicial que dão apoio à análise dos
diários mostram que Fernando avaliou seu nível de proficiência da
seguinte maneira: Listening: B1; Reading: B2; Spoken Interaction: B1;
Spoken Production: B1; e Writing: B2. Além disso, ele estabeleceu a
seguinte meta de aprendizagem para sua participação no teletandem:
“Eu pretendo melhorar minha fala e escrita para conseguir uma interação
melhor e mais espontânea”.
A partir da seleção desses dados, efetuou-se uma análise qualitativa,
buscando, a princípio, mapear os estágios de desenvolvimento
da autonomia propostos por Reinders (2010), a saber: identificar
necessidades, determinar objetivos, planejar a aprendizagem, selecionar
recursos e estratégias, descrever a prática, monitorar o progresso, avaliar
e revisar o resultado. Em seguida, considerando-se que a tarefa de
escrever e revisar textos é obrigatória no TTDii, mas sua discussão é
opcional, pois os participantes podem decidir que preferem discutir a
revisão (e/ou o tema) do texto, verificou-se como (ou se) os registros
mencionam a atuação do professor (tarefas propostas) e/ou do próprio
aprendiz na orientação e tomada de decisões a cada estágio, conforme
Reinders aponta ser relevante.
ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS

A análise dos diários de aprendizagem de Fernando revelou que
as metas estabelecidas pelo aprendiz no questionário inicial (melhorar
5 Questões do questionário inicial consideradas nesta pesquisa: (02) Leia a grade de autoavaliação produzida
pelo COE (veja o outro documento que está em anexo nesta mensagem ou clique no link: <http://www.linguaneteuropa.org/pdfs/self-assessment-grid-en.pdf)> e identifique em que nível você está em cada habilidade: <https://
www.britishcouncil.org.br/quadro-comum-europeu-de-referencia-para-linguas-cefr>. (03) Com base em sua
autoavaliação (pergunta 2), estabeleça as metas de aprendizagem que pretende alcançar por meio de sua
participação no Projeto Teletandem Institucional.
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minha fala e escrita para conseguir uma interação melhor e mais
espontânea) parecem, de alguma forma, nortear a maneira como ele
planeja e monitora a aprendizagem, e avalia a experiência ao escrever
os diários. Considerando-se que a meta envolve o aprimoramento das
habilidades de produção, tanto oral quanto escrita, destacam-se os
dados em que o aprendiz se refere especificamente à interação com o
parceiro (produção oral) e à troca e revisão de textos (produção escrita).
Em sete dos oito diários, encontram-se dados de monitoramento da
aprendizagem durante a interação em relação ao uso da produção escrita
(textos escritos em língua estrangeira), compreendida como recurso para
praticar e aprender a língua. O fragmento a seguir revela as relações
que o brasileiro parece estabelecer entre essas duas modalidades de
produção da língua;
Fragmento 01
Por ter sido um contato inicial, não aprendi muitas coisas
a partir dessa interação. (...) Percebi que a interação fluiu
mais quando o inglês foi utilizado. Espero que nas próximas
interações, a partir da produção dos textos, possamos
discutir questões vinculadas a dúvidas no uso do idioma
estrangeira de cada um de nós (diário SOT01)

Os dados indicam monitoramento da aprendizagem (não aprendi
muitas coisas) e da interação (fluiu mais quando o inglês foi utilizado).
Além disso, Fernando planeja as interações seguintes ao selecionar o uso
das produções textuais como material para praticar e aprender a língua
(Espero que as próximas interações, a partir da produção dos textos,
possamos discutir questões vinculadas a dúvidas). Do ponto de vista da
proposta de Reinders (2010), esses dados indicam a natureza não linear
dos estágios, pois o uso dos textos pode ser considerado ao mesmo
tempo planejamento ou meta para a próxima SOT, assim como o recurso
a ser utilizado. Além disso, infere-se que Fernando baseia suas decisões
nas orientações propostas pelo professor (tarefa de troca e revisão de
textos), o que pode sugerir dificuldades em operacionalizar o princípio
de autonomia que pressupõe decidir “o que” e “como” aprender.
O fragmento que segue revela dados do diário da segunda
interação, em que o aprendiz retoma seu planejamento em relação ao
uso dos textos como recurso para praticar e aprender a língua:
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Fragmento 02
Minha impressão sobre a segunda interação é a de que tive
apenas uma conversa informal com meu parceiro. Propus
discutir a correção da redação que ele me enviou para
tratarmos de questões de aprendizado de línguas, mas não
deu certo. Acredito que isso ocorreu porque tratamos dessa
questão enquanto conversávamos em português - talvez
meu parceiro não tenha entendido a proposta - e, também,
porque ele não estuda um curso voltado aos estudos da
linguagem. No entanto, a conversa foi interessante para
praticar meu inglês numa situação informal, uma vez que
os assuntos utilizados foram diversos e típicos em conversas
entre jovens. (diário SOT02)

A avaliação da interação que inicialmente parecia negativa (tive
apenas uma conversa informal com meu parceiro) se revela, ao final,
positiva, do ponto de vista da própria aprendizagem (a conversa foi
interessante para praticar meu inglês numa situação informal). Um
aspecto a ser destacado nesses dados é que o brasileiro pretendia utilizar
o texto escrito pelo parceiro em língua portuguesa (propus discutir a
correção da redação que ele me enviou para tratarmos de questões
de aprendizado de línguas). Segundo os princípios de autonomia e de
reciprocidade, na parte da sessão em o português é praticado, a decisão
sobre discutir ou não o texto seria do parceiro estrangeiro e não de
Fernando. O julgamento que o brasileiro faz (não funcionou) revela que,
de fato, seu parceiro preferiu usar outro recurso.
De acordo com a avaliação de Fernando, seu planejamento não
funcionou por que (i) a língua utilizada para fazer a discussão dificultou
a compreensão do aprendiz estrangeiro (tratamos dessa questão
enquanto conversávamos em português - talvez meu parceiro não tenha
entendido a proposta), e (ii) o desinteresse do estrangeiro por questões
linguísticas (ele não estuda um curso voltado aos estudos da linguagem).
Considerando-se que o brasileiro é aluno de Licenciatura em Letras, é
possível que ele tenha se frustrado ao perceber que o parceiro não tivesse
os mesmos interesses e planos que ele em relação à aprendizagem de
línguas no ambiente teletandem.
O diário referente à SOT extra, realizada quatro semanas após o
registro desses dados, revelam outro aspecto relevante a respeito do uso
do texto escrito como recurso, como se observa no fragmento a seguir:
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Fragmento 03
A interação extra foi uma das melhores - senão a melhor
- das interações do Teletandem. Discutimos uma parte do
texto produzido por meu parceiro. Percebi que fui muito
útil para sanar suas dúvidas, então acredito que tenho
melhorado nesse quesito. Um recurso que tenho utilizado
para isso é fazer relações com o inglês, procurando
estabelecer associações entre as duas línguas para facilitar
seu aprendizado. Não discutimos, no entanto, questões de
inglês, mas eu pratiquei bem. Percebi que minha produção
oral tem melhorado bastante. (diário SOT extra)

Os dados da SOT extra indicam que Fernando faz uma avaliação
muito positiva da interação (uma das melhores - senão a melhor - das
interações). Essa avaliação positiva, entretanto, parece se basear no fato
de que Fernando e seu parceiro utilizaram a língua inglesa para discutir o
texto que escrito em português (Discutimos uma parte do texto produzido
por meu parceiro... Não discutimos, no entanto, questões de inglês, mas
eu pratiquei bem. Percebi que minha produção oral tem melhorado
bastante). Pode-se inferir que, a partir da experiência frustrada relatada
por Fernando na SOT2, os parceiros decidem alterar a prática utilizando
o texto como recurso.
Dentro do referencial de análise adotado (Reinders, 2010), esse
dado revela uma descrição da prática estabelecida entre os parceiros
que representa subversão das orientações oferecidas pelos professoresmediadores e dos princípios norteadores do teletandem, pois não se
pode afirmar que há separação de línguas quando se discute em língua
inglesa a revisão do texto escrito em português. Além disso, do ponto
de vista da relação indissociável entre os princípios de autonomia
e reciprocidade, não se pode afirmar se a prática da língua inglesa
(em detrimento da portuguesa) beneficiou apenas aprendizagem do
brasileiro (em detrimento daquela do estrangeiro). Por outro lado, os
ajustes podem indicar que Fernando está indo em direção a uma de
suas metas (aprimorar a língua falada) e, ao mesmo tempo, colaborando
com a aprendizagem do parceiro (Percebi que fui muito útil para sanar
suas dúvidas, então acredito que tenho melhorado nesse quesito). Nesse
sentido, o dado sugere que Fernando também monitora seu desempenho
como “par mais competente”, o que pode estar relacionado com sua
formação em Licenciatura.
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Os dados do diário da SOT05 revelam a avaliação que o brasileiro
faz quando os parceiros usam o texto escrito em língua inglesa como
recurso:
Fragmento 04
Na interação de hoje, discutimos a correção da redação que
eu produzi em inglês sobre gramática. Destaque-se a breve
discussão que tivemos a respeito de pontuação, como, por
exemplo, o uso de vírgulas. Além disso, foi interessante
a discussão acerca das diferenças de estruturação de
sentenças (sic) na língua portuguesa e na língua inglesa,
uma vez que, na primeira, utiliza-se períodos mais longos,
ao passo que, na segunda, utiliza-se períodos mais curtos.
A outra parte da interação, em português... (diário SOT05)

Fernando explora a revisão de seu texto realizada pelo parceiro
e, ao utilizar esse recurso durante a interação, ele julga que aprendeu
aspectos “interessantes” (pontuação, estruturação de sentenças) que
estão relacionados ao desenvolvimento de sua produção escrita. Além
disso, os destaques feitos pelo aprendiz em sua avaliação (Destaquese a breve discussão sobre pontuação... Além disso, foi interessante a
discussão sobre estruturação de sentenças...) sugerem a identificação
de lacunas em sua aprendizagem que ele começa a superar a partir da
prática que planejou para atingir as metas estabelecidas (aprimorar as
habilidades de produção oral e escrita).
O único diário em que Fernando não menciona o uso dos textos
como recurso para prática da língua é aquele referente à SOT06, em que
ele explica que interagiu com outra pessoa (um brasileiro, estudante na
universidade da Georgia), pois o parceiro estava doente.
Fragmento 05
...minha interação foi realizada inteiramente em inglês com
um brasileiro que estuda na Georgia University. A partir
dessas condições, fizemos um diálogo sobre diferentes
tópicos. (...) Em suma, foi uma boa interação para praticar
meu inglês. Embora não tenha conversado com um nativo,
pude interagir com um brasileiro de nível avançando no
idioma que vive em um país no qual o inglês é língua
materna, o que foi bem interessante. (diário SOT 06)

130

v. 17 • n. 1 • p. 112-137• jan./jun. 2021

Esse fragmento mostra a descrição da prática e a avaliação da
interação pautadas pelo fato de o interlocutor ser brasileiro. Os dados
sugerem que Fernando parece acreditar no “mito do falante nativo”
como o falante ideal (embora não tenha conversado com um nativo). Por
outro lado, sua avaliação também revela a consideração de elementos
contextuais que contribuíram para que a sessão fosse “interessante”: o
fato de o brasileiro ter nível avançado em língua inglesa e viver em um
país em que o idioma é falado como língua materna.
Finalmente, os dados dos diários de Fernando evidenciam, ainda,
a avaliação que Fernando faz do desenvolvimento de sua habilidade
para explicar questões linguísticas durante as interações em língua
portuguesa.
Fragmento 06
A parte da interação em português foi, ao mesmo tempo,
difícil e interessante, pois eu tirei várias dúvidas do meu
parceiro sobre questões que eu nunca tinha pensado
a respeito. Isso mostra que o curso de Letras, com seu
currículo atual, não nos prepara para sermos professores
de português como língua estrangeira. (diário SOT05)

Fragmento 07
Nesta interação, passamos boa parte do tempo discutindo
a correção da redação de meu parceiro. Creio que tenho
sido muito útil aos seus estudos, pois grande parte de
nossas interações são voltadas às suas dúvidas, como foi
o caso dessa. No entanto, é um pouco frustrante o fato de
eu não conseguir sanar todas as suas dúvidas ou fornecer
orientações não muito precisas, devido ao fato de eu saber
a usar minha língua, mas de não a ter sistematizado de
modo que eu possa explicar para um estudante estrangeiro.
(diário SOT07)

Esses dados indicam fatores afetivos (A parte da interação em
português foi, ao mesmo tempo, difícil.... é um pouco frustrante o fato
de eu não conseguir sanar todas as suas dúvidas) e contextuais em um
espectro mais amplo (o curso de Letras, com seu currículo atual, não nos
prepara para sermos professores de português como língua estrangeira)
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que emergem da avaliação de Fernando em relação a seu desempenho
como “par mais competente”. Considerando-se que Fernando está se
formando para se tornar professor de línguas, pode-se inferir que Fernando
se sinta no papel de “professor” do seu parceiro. Esses dados parecem
se alinhar àqueles encontrados em investigações sobre formação de
professores em que a escrita do diário é usada para promover reflexão
sobre como se aprende a “ensinar”. Apesar de o teletandem não ter como
objetivo promover a formação de professores, esses dados sugerem que
a prática nas SOTs levou Fernando a considerar o papel do teletandem
em relação ao contexto mais amplo de sua formação.
A análise dos dados
CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta investigação buscou examinar os registros dos diários que
caracterizam a autonomia do aprendiz no teletandem institucional
integrado. Os resultados sugerem que a escrita de diários evidencia a
identificação de lacunas de aprendizagem, planejamento, descrição da
prática, seleção de recursos, monitoração e avaliação da aprendizagem
e das SOTs. Por meio da explicitação das metas de aprendizagem
(estabelecidas no questionário inicial), a análise revela que as decisões
de Fernando a cada estágio se pautam pelos objetivos de aprimorar as
habilidades de produção tanto oral quanto escrita em língua inglesa. Além
dessas motivações pessoais, Fernando parece embasar suas escolhas
nas tarefas do contexto específico estabelecido pelo TTD e, ainda, no
contexto geral do seu curso de graduação, uma vez que está formando
professor de línguas (materna e inglês como língua estrangeira).
Apesar de se tratar de um estudo de caso, a natureza exploratória
dessa pesquisa permite que esses resultados sirvam ao propósito de
repensar os elementos da proposta de Reinders (2010) (pensado para
um contexto geral) em relação ao contexto específico do teletandem
institucional integrado (contexto híbrido em que se mesclam a abordagem
especialista e a abordagem geral descritas por Reinders). Para ilustrar os
elementos identificados nos dados em relação à proposta de Reinders
(2010), propomos o seguinte quadro:
Estágio de
aprendizagem
Identificar necessidades
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Determinar objetivos

Questionário inicial
Troca de textos

Fernando estabelece a
partir do questionário em
relação ao contexto mais
amplo de sua formação
em Licenciatura
Planejar aprendizagem
Diários
Fernando estabelece a
partir do questionário e
da escrita do diário em
relação ao contexto mais
amplo de sua formação
em Licenciatura
Selecionar recursos
Tarefas
Fernando estabelece a
Textos produzidos e
partir da prática nas SOTs
revisados
em relação à (i) interesses
compartilhados com o
parceiro e (ii) contexto
mais amplo de sua
formação em Licenciatura
Selecionar estratégias de Diários (orientações para
Fernando estabelece a
aprendizagem
promover reflexão e
partir da prática nas SOTs
em relação à (i) interesses
monitoração da
compartilhados com o
aprendizagem)
parceiro e (ii) contexto
mais amplo de sua
formação em Licenciatura
Descrever a prática
Princípios norteadores do
Fernando estabelece a
Teletandem
partir da prática nas SOTs
Tarefas integrantes do
em relação a (i) interesses
TTDii
compartilhados com o
parceiro e (ii) contexto
mais amplo de sua
formação em Licenciatura
Monitorar o progresso
(Nossos dados não
Fernando monitora sua
revelam a atuação do
aprendizagem de língua
professor, mas a
estrangeira e seu
literatura mostra o
desempenho como “par
feedback oferecido pelo
mais competente” por
professor em diários e nas
meio dos diários
sessões de mediação)
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Avaliação e revisão

(Nossos dados não
revelam a atuação do
professor)

Fernando avalia a prática
de cada SOT por meio
dos diários. Cada SOT é
objeto de seu julgamento.

Quadro 2: estágios de desenvolvimento da autonomia do aprendiz no TTDii

Os elementos que revelam a autonomia de Fernando são
principalmente aqueles relacionados a suas decisões sobre como utilizar
os textos durante as SOTs. Vistos como recursos, os textos podem ser
considerados tanto no planejamento de SOTs futuras quanto no
estabelecimento de estratégias e “novas” práticas em que os princípios
norteadores do teletandem nem sempre parecem ser seguidos. Os
resultados sugerem que, apesar de basear muitas de suas decisões nas
tarefas propostas pelo professor, Fernando o faz a partir de motivações
próprias (aprimorar tanto a produção oral quanto a escrita) e em
relação ao seu contexto de formação (Licenciatura em Letras). Isso pode
indicar sua autonomia em relação ao que é proposto pelo professor e
pelos pressupostos teóricos. Esses resultados, no entanto, precisam ser
corroborados por outros estudos em que se utilizam um conjunto maior
de dados.
Os resultados desta investigação podem contribuir para o tipo
de orientação oferecida aos participantes do TTDii em relação aos
elementos que caracterizam a aprendizagem autônoma no teletandem.
De maneira específica, os achados indicam que é essencial que os
participantes sejam orientados sobre as implicações de se utilizarem
as tarefas propostas pelo professor nas SOTs em relação aos princípios
norteadores do teletandem.
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RESUMO

Este trabalho, pautado na abordagem teórico metodológica da
Sociolinguística Variacionista (WEINREICH et al., 2006 [1968]; LABOV,
2008), tem como objetivo analisar crenças linguísticas de alunos do
Ensino Fundamental de uma escola pública da cidade de Monte Azul
Paulista, município do interior de São Paulo. Assumimos que as crenças
dos alunos sobre a língua são construídas ao longo de seus anos de
aprendizagem no contexto escolar, acrescidas, incontestavelmente,
pelas experiências vivenciadas em seu contexto social. O trabalho
dessa natureza no contexto escolar possibilita investigar a realidade
linguística que perpassa o contexto escolar e discutir a importância de
extinguir preconceitos linguísticos e conscientizar alunos (e professores)
a respeito da heterogeneidade ordenada do sistema linguístico. Pelas
respostas do teste de crenças linguísticas, verificamos a aproximação
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dos alunos às convenções e aos padrões institucionalizados: há
imagens e significações sobre a língua que está dissociada de uma
concepção de língua heterogênea, dinâmica, variável e social.
Palavras-chave: Crenças linguísticas. Ensino Fundamental. Sociolinguística.
ABSTRACT

This work, based on the theoretical methodological approach of
Variationist Sociolinguistics (WEINREICH et al., 2006 [1968]; LABOV,
2008), aims to analyze linguistic beliefs of elementary school students
from a public school in the city of Monte Azul Paulista, city in the
state of São Paulo. We assume that students' beliefs about language
are built over their years of learning in the school context, added,
undoubtedly, by the experiences lived in their social context. The work
of this nature in the school context makes it possible to investigate
the linguistic reality that permeates the school context and discuss the
importance, of extinguishing linguistic prejudices and making students
(and teachers) aware of the ordered heterogeneity of the linguistic
system. Through the responses of the test of linguistic beliefs, we verify
the students approximation to the institutionalized conventions and
standards: there are images and meanings about the language that
are dissociated from a heterogeneous, dynamic, variable and social
conception of language.
Keywords: Linguistic beliefs. Elementary school. Sociolinguistics.
INTRODUÇÃO1

Muitos trabalhos sociolinguísticos estão possibilitando um novo
olhar no âmbito educacional, evidenciando a importância de se trabalhar
com a heterogeneidade da língua. Essa concepção define que todas as
línguas vivas, usadas para a comunicação, variam e mudam, de modo
que toda variação e mudança não são aleatórias, mas sim estruturadas,
organizadas e instruídas por diferentes fatores, estes que são não apenas
linguísticos, mas também de ordem social. Bortoni-Ricardo (2005)
dedicou-se a vários estudos e pesquisas a esse respeito. Em suas palavras:
A principal influência dos estudos sociolinguísticos para a
educação provém da ênfase veemente na premissa de que
1 Agência de Fomento: CNPq e CAPES.
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todas as variedades que compõem a ecologia linguística de
uma comunidade, sejam elas línguas distintas ou dialetos
de uma ou mais de uma língua, são funcionalmente
comparáveis e essencialmente equivalentes. Muito embora
os preconceitos linguísticos não tenham desaparecido, a
sociolinguística forneceu munição teórica e tecnológica
para combatê-los, bem como para que os sistemas
escolares começassem a se preocupar com a adequação de
seus métodos às peculiaridades linguísticas e culturais de
seus alunos que não provinham das camadas dominantes
da sociedade (BORTONI- -RICARDO, 2005, p. 151).

Dessa forma, trabalhos que se preocupam com o ensino de
língua portuguesa nas escolas observam a maneira como o professor e
alunos pensam, avaliam as questões relacionadas à língua, à sociedade
e as consequências de um ensino coercitivo na vida dos alunos. Tais
estudos demonstraram que há um distanciamento entre as descobertas
sociolinguísticas e o ensino de língua portuguesa nas escolas, no qual
há a criação da ideia de que existe apenas um modo de falar e escrever
corretamente e que a maneira como os alunos falam é errada e deve
ser eliminada. De acordo com Faraco (2011, p.266), “[...] as pessoas
se orientam por uma imagem segundo a qual há, na língua, princípios
claros e indiscutíveis de correção. E por isso, acreditam que podem
censurar com convicção e autoridade, ou com deboche e sarcasmo, o
comportamento linguístico dos outros”.
É pensando nesse importante papel da Sociolinguística no ensino
que se faz necessários trabalhos que investigam o que os alunos pensam
sobre a língua/linguagem, pois, assim, será possível observar a realidade
linguística que perpassa o contexto escolar e discutir a importância de
extinguir preconceitos linguísticos e conscientizar alunos (e professores)
a respeito da heterogeneidade ordenada do sistema linguístico. Dessa
forma, este trabalho tem como objetivo analisar crenças linguísticas
de alunos do Ensino Fundamental de uma escola pública da cidade de
Monte Azul Paulista, município do interior de São Paulo. Assume-se,
neste trabalho, que as crenças dos alunos sobre a língua são construídas
ao longo de seus anos de aprendizagem no contexto escolar, acrescidas,
incontestavelmente, pelas experiências vivenciadas em seu contexto
social. O trabalho dessa natureza no contexto escolar tem como um
dos desafios a reconstrução do imaginário sobre a língua. Como afirma
Santos (1996, p. 15), “Várias pesquisas produziram evidências de que
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a atitude de um indivíduo pode ser mudada, se forem mudadas suas
crenças sobre o objeto”.
Primeiro discutiremos os conceitos de crenças linguísticas,
suas características e importância na área educacional. Após isso
apresentamos trabalhos sobre crenças linguísticas no contexto escolar.
Por fim, exporemos a metodologia e os resultados obtidos através dos
formulários preenchidos pelos alunos.
CRENÇAS LINGUÍSTICAS

Muitas áreas do conhecimento se valem das crenças no
desenvolvimento de trabalhos, como a Filosofia, História, Sociologia,
Sociolinguística dentre outras. Desse modo, definir o que sejam “crenças”
não é tarefa fácil, pois cada área possui um objeto de estudo, rendendo
então, muitas definições para o termo. Barcelos (2004) sobre a natureza
do que seriam crenças:
[...] não são somente um conceito cognitivo, mas também
social, porque nascem de nossas experiências e problemas,
de nossa interação com o contexto e da nossa capacidade
de refletir e pensar sobre o que nos cerca. (BARCELOS,
2004, p. 132).

Outros autores reforçam a dificuldade em se conceituar “crenças”,
como Pajares (1992), que apresenta termos referidos a elas como: atitudes,
valores, ideologia, percepções, etc. Isso deixa clara a complexidade na
definição do termo. De modo geral, crenças podem ser definidas como
opiniões ou ideias que as pessoas possuem sobre algo.
Barcelos (2007) afirma que crença é algo muito antigo, tão antigo
quanto nossa existência, pois desde que o homem começou a pensar,
ele passou a acreditar em algo. A mesma autora acredita que as crenças
são dinâmicas, sociais e não estáticas como por muito tempo se pensou.
Isso não significa que elas mudam de uma hora pra outra, mas que elas
mudam ao longo do tempo, baseado em pessoas que os falantes julguem
importantes, fatos do passado da vida do informante. As crenças nascem
das interações sociais e apresentam um paradoxo, pois ao mesmo tempo
em que são sociais, elas são também individuais, atingem cada indivíduo
de maneira única.
Dessa forma, as crenças influenciam no comportamento dos
indivíduos. No ensino, elas podem influenciar na motivação e busca
por estratégias de aprendizagem tanto do professor como dos alunos.
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Nesses casos, vemos a crença ligada à emoção. Quando a crença de
alguém é questionada, ou algo que o indivíduo acredita é posto em
dúvida, normalmente a pessoa reage imediatamente. Se o aluno acredita
que não consegue aprender tal conteúdo, que o português é difícil,
estudar gramática é algo distante da sua realidade, isso induzirá a um
comportamento consoante às suas crenças. E mudar as crenças que
possuem para mudar a relação com o processo de aprendizagem não é
algo simples.
Então, apesar de dinâmicas, as crenças podem resultar num
bloqueio para as mudanças. De acordo com Barcelos (2007), elas se
ancoram em algo e não são geradas imediatamente. E por que seria tão
difícil mudar? Justamente pela natureza das crenças, que apresentam
uma estrutura complexa segundo o modelo de Rokeach (1968) apud
Barcelos (2007).

Figura 1: Representação da estrutura das crenças como crenças centrais e periféricas
Fonte: Barcelos (2007, p. 118)

Nesse modelo, Rokeach (1968 apud BARCELOS 2007) afirma
que as crenças são agrupadas em crenças centrais e crenças periféricas.
As centrais seriam mais resistentes à mudança. Dewey (1933) chamou
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essas crenças mais centrais de “crenças de estimação”, porque seriam as
crenças às quais existe mais apego e que não são desapegadas facilmente.
Essas crenças centrais ainda estariam ligadas à emoção e a identidade.
Então, como essas crenças são centrais, elas se relacionam com as
outras crenças existentes ao redor. Mudar uma crença central implicaria
mudar todo o sistema. Para que um indivíduo conseguisse uma mudança,
ele precisaria desconstruir algumas crenças existentes e assim permitiria
que novas fossem incorporadas.
Pajares (1992) salienta que para que uma crença mude
efetivamente, uma pessoa precisaria percebê-la como não satisfatória,
o que aconteceria quando essa crença seria desafiada ou não seria mais
possível apropriar-se de novas crenças em seu sistema estrutural de
crenças. Se essa crença não se mostrar eficiente, corre também o risco
de ser eliminada.
No ensino, as crenças possuem extrema importância. Como dito
anteriormente, elas podem bloquear uma mudança ou até mesmo criar
um entrave para a aprendizagem. Por outro lado, as crenças podem
influenciar na motivação, nas atitudes, estratégias usadas tanto pelos
alunos como pelos professores.
Como exemplo de crenças bloqueadoras citamos Bagno (2002),
que mostra crenças comuns sobre o português como: “brasileiro não
sabe português”, “só em Portugal se fala bem o português”, “português é
bem difícil”. Essas crenças, tão comuns, acabam por fazer os indivíduos
reagirem negativamente frente à língua materna e a acreditar que sua
própria língua não lhes pertence, como algo distante de sua realidade,
uma baixa autoestima linguística. Muitas vezes, o descaso com a
educação, falta de políticas públicas que contemplem aluno e professor,
que valorizem os profissionais desse meio, acabam por criar crenças
difíceis de desconstruir e que afetam diretamente a atuação de todos os
membros da escola.
Para que se consiga alterar esse cenário tão habitual, é preciso
ações de conscientização de usos linguísticos reais e não apenas
pautados na tradição gramatical, um amadurecimento a respeito do
preconceito linguístico, mais do que isso, uma busca pelo respeito
linguístico, respeito pelo conhecimento intuitivo do aluno. É desafiando
as crenças antigas e profundamente arraigadas que haverá chances de
um ensino democrático, real e motivador e inclusivo.
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PESQUISAS SOBRE CRENÇAS LINGUÍSTICAS NO CONTEXTO ESCOLAR

Os estudos sobre Crenças Linguísticas na perspectiva da
Sociolinguística Variacionista (WEINREICH et al., 2006 [1968]; LABOV,
2008 [1972]), têm contribuído muito para a compreensão dos processos
de variação linguística e para a reflexão sobre o processo de ensinoaprendizagem guiado pela questão da diversidade linguística. Assim,
pesquisas sobre Crenças podem ampliar a discussão sobre fatores de
mudanças linguísticas, sobre a necessidade de um ensino sem danos
aos valores sociais dos alunos, bem como sobre questões de prestígio e
desprestígio - que levam ao preconceito linguístico não só em relação à
língua que o outro fala, mas também em relação à comunidade desses
falantes.
Silva e Botassini (2015), defendendo um ensino de língua
portuguesa que privilegie o aprimoramento da língua materna, a
história, o sujeito e o contexto, buscaram verificar quais são as crenças
de alunos de Letras quanto ao processo de ensino/aprendizagem da
língua materna na escola. Para as autoras, ter como o foco de estudo
alunos da graduação é importante para entender sobre o panorama a
ser superado no processo de formação de professores, uma vez que
são eles que estarão a frente de outros indivíduos discursando sobre
língua e construindo representações. As autoras demonstraram que as
crenças dos informantes são predominantemente negativas em relação
ao ensino de língua portuguesa na escola, em virtude, sobretudo, do
despreparo dos professores, de alguns problemas de currículo e da falta
de conhecimento prévio dos alunos (SILVA e BOTASSINI, 2015, p. 61).
De acordo com Silva e Botassini (2015):
Um número significativo de informantes acredita que saber
português está relacionado a ter domínio/conhecimento
das regras gramaticais. Esse resultado aponta que, embora
os falantes, em sua maioria, tenham relatado que tiveram
contato com a Sociolinguística e com estudos variacionistas,
suas crenças ainda são fortemente marcadas pelo ensino
de língua portuguesa voltado para a normatização (certo
versus errado). Tais crenças, de certa forma, contribuem
para reforçar a prática de um ensino de língua portuguesa
voltado para o estudo da gramática normativa. (SILVA;
BOTASSINI, 2015, p. 61).
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A escola, que prioriza o ensino da língua materna com foco na
gramática normativa, acaba sendo um ambiente propício para a distorção
da realidade linguística e propagação de preconceitos linguísticos,
silenciando sujeitos externos a uma norma idealizada, que é carregada
de ideologias e de relações de poder (PETERMANN e ALVES, 2018).
Dessa forma, os professores, que deviam ser agentes que descontroem
estereótipos linguísticos, hesitam em se trabalhar a pluralidade da língua
dentro de sala de aula, tornando cristalizada a metodologia conservadora
e excludente e relegando a segundo plano a variação linguística (GHESSI,
2020).
Cyranka (2007), por sua vez, investigou a avaliação de alunos
da oitava série do Ensino Fundamental de escolas públicas de Juiz de
Fora-MG em relação a três variedades linguísticas: a rural, a rurbana
e a urbana. A autora também analisou a correlação existente entre as
crenças dos professores e as crenças e atitudes desses alunos com o
objetivo de observar a intervenção no desenvolvimento, no aluno, de
competências comunicativas2 de uso da variedade culta3. Os resultados
evidenciaram que os alunos estão em enfrentamento entre a valorização
de sua variedade linguística (observado nos testes de atitudes linguísticas)
e a afirmação de que não sabem escrever, nem falar bem (observado nos
testes de crenças linguísticas). Nas palavras de Cyranka (2007):
Creio que esta pesquisa, tendo focalizado o aluno, suas
atitudes subjetivas e crenças, conseguiu evidenciar,
empiricamente, o que é uma suposição bastante comum:
a escola falha, quando insiste em desconhecer o que é
próprio do aluno, sua cultura, sua vivência, sua linguagem.
A simples imposição de uma variedade linguística, com a
justificativa de que é a mais prestigiada não é suficiente
para fazê-lo aderir a ela. Nesse caso, não há diferença,
pelo menos no estágio atual da crise de ensino no Brasil,
entre alunos de qualquer procedência. (CYRANKA, 2007,
p.129-130).

Barbosa e Cuba (2015), na cidade de Uberaba-MG, realizaram
um estudo sobre atitudes e crenças linguísticas de alunos do Ensino
2 Entendemos que a competência comunicativa inclui “[...] não só as regras que presidem à formação das
sentenças, mas também as normas sociais e culturais que definem a adequação da fala” às diferentes situações de
comunicação (BORTONI-RICARDO, 2004, p. 73).
3 Faraco (2008) propõe um tratamento para a polissemia que envolve a concepção de norma. Norma culta/
comum/standard é a "variedade que os letrados usam correntemente em suas práticas mais monitoradas de fala e
escrita" (FARACO, 2008, p. 73), enquanto norma-padrão é uma “codificação relativamente abstrata, uma baliza
extraída do uso real para servir de referência, em sociedades marcadas por acentuada dialetação, a projetos
políticos de uniformização linguística”
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Médio em escolas públicas da cidade. De maneira geral, os resultados
mostraram que os alunos: (i) acreditam que a língua escrita é mais
correta que a falada e que, dessa forma, escrevem melhor do que falam;
(ii) pensam que uma das funções da escola é corrigir a fala dos alunos;
(iii) pensam que os adultos falam melhor que os jovens; (iv) consideram
a linguagem dos livros mais bonita e melhor do que seu próprio “jeito de
falar”; (v) acreditam que falar bem é tão importante quanto escrever bem;
(vi) demonstraram que um professor de Português competente deve falar
de acordo com as regras da gramática; (vii) acreditam que seu professor
de Português fala corretamente e, por fim, (viii) afirmaram que mudam
sua maneira de falar de acordo com a situação em que estão.
Tais resultados apresentados foram semelhantes aos resultados
da pesquisa recente de Ghessi (2020), na qual os alunos também
demonstraram pensar que há maneiras de falar “mais bonitas” do que a
deles e demonstram preconceito linguístico em relação à própria fala e
a de outras variedades. Ghessi (2020), ao analisar atitudes linguísticas de
alunos do Ensino Médio de duas escolas públicas da cidade de Monte
Azul Paulista-SP, observou que há imagens e significações que recobrem
a língua e são reforçados por todas as instâncias da sociedade, inclusive
pela escola. Ao perguntarem aos alunos se eles gostam de Língua
Portuguesa, observou que acreditam que a Língua Portuguesa se limita a
regras e nomenclaturas e que qualquer uso linguístico que desvie dessas
regras deve ser eliminado, pois não é o uso “correto” e nem o mais
“bonito”. Além disso, as respostas evidenciaram que os alunos sentem
dificuldade com a disciplina na escola, uma vez que é baseada em
“regras”, e não guiada por uma pedagogia inovadora, que possibilita
a reflexão gramatical e que amplie as competências linguísticas dos
alunos. De acordo com Ghessi (2020):
A disciplina de Língua Portuguesa não pode ser vista como
uma problemática, pois a língua é um bem identitário e
cultural, que faz parte de todas as nossas práticas sociais [...]
O interesse deve vir pela busca de recursos comunicativos
que lhes permitem desempenhar-se competentemente em
práticas sociais especializadas. Ou seja, os alunos precisam
ter um objetivo real para gostarem de ir às aulas de Língua
Portuguesa e isso só acontecerá se o ensino for voltado ao
respeito às diferenças (GHESSI, 2020, p. 90).

A partir do exposto, verificamos, portanto, que há uma crença
social sobre a língua e o que “é ensinar Língua Portuguesa” presente em

146

v. 17 • n. 1 • p. 138-159 • jan./jun. 2021

inúmeras instâncias da sociedade, sobretudo na escola. Com estudos
que abordam sobre crenças linguísticas será possível estimular uma
nova prática pedagógica pautada na reflexão sobre a heterogeneidade
do sistema linguístico, pois, assim, os professores poderão desconstruir
crenças dos alunos perante a língua materna, crenças essas que são
tão fortes em nossa sociedade. Temos um caminho longo e árduo
pela frente, pois as crenças são orientadas por um viés ideológico
elitista e conservador que contribui para a reprodução de preconceitos
linguísticos. Como afirma Milroy (2011, p.62): “Não se trata de estrutura
linguística, tal como os linguistas a entendem: trata-se de ideologia, e se
os linguistas afirmarem que todas as variedades são “gramaticais” (o que
elas, é claro, são), suas opiniões serão interpretadas como ideológicas,
não linguísticas”.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Primeiramente foi realizada uma revisão bibliográfica sobre os
conceitos de Crenças Linguísticas, refletindo seu impacto no ensino/
aprendizagem de língua portuguesa. Em seguida, partindo de estudos
da área da Sociolinguística, foram aplicados a alunos do Ensino
Fundamental4 de uma escola da rede pública de Monte Azul Paulista-SP
um teste de crenças linguísticas5, com 9 questões diretas, em que tinham
que julgar as assertivas como verdadeira ou falsa, como podemos ver a
seguir:
Afirmações

V F

A língua ESCRITA é mais correta do que a FALADA.
Para ESCREVER bem, basta conhecer as regras de ortografia.
Para ESCREVER direito, deve-se melhorar o jeito de FALAR.
A língua dos livros é sempre melhor e mais bonita do que o meu modo de FALAR.
As pessoas analfabetas FALAM errado.
A língua ESCRITA é mais complicada que a língua FALADA
O meu jeito de falar é igual ao das pessoas com quem convivo, por isso eu tenho
orgulho do meu jeito de falar.
Em qualquer situação da vida, posso FALAR do mesmo jeito.

Há outras FALAS mais bonitas que a do Interior de SP, como a de:
Quadro 1: Teste de crenças linguísticas
Fonte: adaptado de Cyranka (2007)
4 Aprovado pelo Comitê de Ética (Protocolo 94124918.8.0000.5400) da Universidade Estadual Paulista “Júlio de
Mesquita Filho” (Campus de Araraquara-SP).
5 Adaptado de Cyranka (2007).
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Os alunos selecionados para participarem da pesquisa estudam no
9º ano, possuem cinco aulas semanais de Língua Portuguesa. A escola
pública frequentada por eles localiza-se distante do centro e atende
alunos de diversos bairros da cidade, inclusive os que habitam os sítios
das redondezas. De forma geral, a renda das famílias não é maior que dois
salários mínimos. No 9º ano, os alunos já percorreram quase a totalidade
do conteúdo programático, incluindo reflexões sobre a língua materna,
mas isso não os impedem, como será visto nas próximas seções, que
possuam crenças que reforcem a concepção de língua homogênea, pois,
a concepção social de padronização da língua reflete-se no ensino de
Língua Portuguesa nas escolas brasileiras e nos livros didáticos adotados
pelos professores que, embora apresentem variação linguística como
conteúdo, aparentemente não adotam a concepção de língua como
prática social em suas abordagens em sala de aula6.
ANÁLISE DOS DADOS

Nesta seção, serão apresentados os resultados obtidos por meio das
respostas dos questionários aplicados aos alunos do Ensino Fundamental.
A primeira questão que os alunos tinham que julgar como verdadeira ou
falsa era a seguinte: A língua ESCRITA é mais correta do que a FALADA.

Figura 2: Resultado das respostas sobre a assertiva “A língua ESCRITA é mais correta do que a FALADA”.
Fonte: própria das autoras.
6 Petermann e Alves (2018) analisaram três livros didáticos com o objetivo de observar a forma como abordam a
variação linguística. Suas análises evidenciaram que, de alguma maneira, os livros estavam ligados à Ideologia da
Padronização (MILROY, 2011), pois parecem conceber a língua como um sistema único e fechado que é exterior
ao falante. Para os autores, a abordagem de ensino desses livros visa mais “ao reconhecimento e classificação das
“variedades” do que a reflexão acerca da existência e da persistência dos fenômenos linguísticos” e enxergam
a variação linguística como “distorções de um padrão ilusório da língua” (PETERMANN e ALVES, 2018, p. 19).
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Diante dessa afirmação, apenas 8,3 % considerou falsa. Para tal
reflexão, tem-se que pontuar a importância da relação entre língua escrita
e língua falada. No âmbito dos estudos linguísticos, as reflexões sobre
fala e escrita abrangem diferentes perspectivas (MARCUSCHI, 2000). A
primeira delas é a que se dedica à análise das duas modalidades de uso
da língua de forma dicotômica. Essa perspectiva, que foi adotada pela
maioria das gramáticas pedagógicas, deu origem ao prescritivismo de
uma única norma linguística, que divide a língua falada e a língua escrita
em dois blocos distintos, como podemos observar a seguir:
Fala
Contextualizada
Dependente
Implícita
Redundante
Não-planejada
Imprecisa
Não-normatizada
Fragmentária

Escrita
Descontextualizada
Autônoma
Explícita
Condensada
Planejada
Precisa
Normatizada
Completa

Quadro 2: Diferença entre fala e escrita de um ponto de vista dicotômico.
Fonte: Marcuschi (2000, p. 27).

Marcuschi (2000) atenta para o fato de que não se deve analisar
escrita x fala numa perspectiva dicotômica, ou seja, relacionar à
escrita o planejamento, pensamento, organização e com a fala
relacionar implicitude, falta de organização. Quando abordada sob
essa perspectiva, o aluno tende a relacionar escrita à formalidade e fala
com informalidade, o que é extremamente incorreto. Há textos falados
formais, como palestras e conferências e textos escritos informais, como
cartas familiares, textos em Whatsapp, etc.
A crença de que a língua falada ou oral é inferior à escrita encontrase arraigada nesses e em muitos outros alunos, Brasil afora. Na escola,
cabe ensinar e aprender a língua em seu funcionamento, como meio de
interação, todas as modalidades como legítimos usos da língua, nenhuma
forma mais correta que outra. Em relação à segunda assertiva- Para saber
ESCREVER bem, basta conhecer as regras de ortografia- obtivemos os
seguintes resultados:
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Figura 3: Resultado das respostas sobre a assertiva “Para saber ESCREVER bem, basta conhecer as regras de
ortografia”.
Fonte: própria das autoras.

Os alunos ficaram divididos diante dessa afirmação. 58,3% dos
alunos a colocaram como verdadeiro enquanto que 41,7% a avaliaram
como falsa. Como refletido na assertiva anterior, a escrita e a fala
vêm sendo ensinadas de forma dicotômica, uma excluindo o uso da
outra, o que acaba por fazer os alunos depreenderem a escrita como
superior. Já que a escrita encontra-se em tão alto patamar para as crenças
desses 58,3% alunos, nada mais que, para atingi-lo, saber as regras de
ortografia torna-se peça fundamental para escrever bem. A escrita é
a forma da organização, do planejamento e fazer isso sem uma boa
ortografia não lhes garantiria sucesso. O status da escrita vem de uma
tradição gramatical e sua forma encontra-se perpetuada em dicionários
e gramáticas.
Para 41,7% alunos, no entanto, as regras de ortografia não são
garantia de uma boa escrita. A escrita também está vinculada às ideias,
não somente à ortografia. Sem boas ideias não há chances de escrever
bem. E as ideias são estimuladas com a interação, leituras, mostrando
claramente a relação intrínseca entre fala e escrita.
Em relação à terceira assertiva- Para ESCREVER direito, deve-se
melhorar o jeito de FALAR- obtivemos os seguintes resultados:
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Figura 3: Resultado das respostas sobre a assertiva “Para ESCREVER direito, deve-se melhorar o jeito de
FALAR”.
Fonte: própria das autoras.

Na Figura 4, observa-se que 58,3% alunos acreditam que para
escrever direito é preciso melhorar o jeito de falar e 41,7% acreditam que
para escrever bem não implica melhorar o jeito de falar. Mais uma vez,
a maioria dos alunos supervaloriza a língua escrita e mantém desprezo
pela língua falada. Marcuschi (1998) afirma:
[...] como deve ser tratada a oralidade no ensino de língua.
Uma atividade importante é sensibilizar o aluno para a sua
própria fala a fim de fazer ver que ele já sabe muito de sua
língua e deve aproveitar ao máximo esse conhecimento
quando se expressar na escrita. De início, sabemos
que a fala vai influenciar a escrita, mas depois ocorrerá
inevitavelmente o contrário. (MARCUSCHI, 1998, p.144).

Supervalorizar a língua escrita e manter o desprezo pela língua
falada impede o reconhecimento de uma verdadeira realidade linguística
em nosso país. O ensino deveria ser pautado no letramento dos alunos,
no ler e escrever eficientemente, permitindo que esse aluno transite
por qualquer situação comunicativa, e não decorar nomenclaturas
da gramática normativa. A desvalorização da fala, achar que tem que
melhorá-la implica na manutenção do preconceito linguístico, esse
por sua vez evidencia o abismo social presente na sociedade. A seguir
exporemos os resultados da quarta afirmação: A linguagem dos livros é
sempre melhor e mais bonita do que o meu modo de FALAR.
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Figura 5: Resultado das respostas sobre a assertiva “A língua dos livros é sempre melhor e mais bonita do que o
meu modo de FALAR”.
Fonte: própria das autoras.

Diante dessa assertiva a resposta foi unânime: todos os alunos a
consideraram verdadeira. Como a crença de que a escrita é superior
à fala está profundamente arraigada, natural encontrar a crença de
que a linguagem dos livros seja mais valorizada que o modo de falar.
Afinal, há o culto aos escritores clássicos, com as frases extraídas de
suas obras figurando como verdadeiros exemplos do “bom uso da
língua”. Desconsidera-se o uso real e vivo da língua, que ela é dinâmica,
heterogênea e que muito mudou desde que os clássicos foram escritos.
Olhar apenas para o passado exclui grande parcela da população
que não possui acesso à educação básica, aos livros cheios de exemplos
da norma-padrão, mas que se comunicam eficientemente apesar disso.
Crer que os livros têm um modo melhor de dizer algo que o seu modo
de falar descaracteriza o que as pessoas têm de mais valioso: sua forma
autêntica de comunicação. Ensinar que não existe um modo melhor de
falar, ou uma língua melhor, mais correta mostra-se um caminho para
uma verdadeira política linguística (BAGNO, 2015).
Na figura 6, a seguir, expomos os resultados para a quinta afirmativa
do questionário: As pessoas analfabetas FALAM errado.
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Figura 6: Resultado das respostas sobre a assertiva “As pessoas analfabetas FALAM errado”.
Fonte: própria das autoras.

Ao observarmos o gráfico, podemos notar que, por um lado, é
preocupante que os alunos do Ensino Fundamental acreditam que as
pessoas analfabetas falam errado, por outro lado, também temos uma boa
porcentagem de alunos que não compartilham da mesma crença. Nessa
assertiva, podemos mencionar dois aspectos já discutidos anteriormente:
(i) a noção de FALA e ESCRITA e (ii) a noção de CERTO e ERRADO.
No mundo moderno, a modalidade escrita tornou-se um bem
sociocultural indispensável, adquirindo um valor social até superior à
oralidade, uma vez que passou a simbolizar educação, desenvolvimento
e poder. Nas palavras de Marcuschi (2000):
A fala (enquanto manifestação da prática oral) é adquirida
naturalmente em contextos informais do dia-a-dia e nas
relações sociais e dialógicas que se instauram desde o
momento em que a mãe dá seu primeiro sorriso ao bebê.
Mais do que decorrência de uma disposição biogenética,
o aprendizado e o uso de uma língua natural é uma forma
de inserção cultural e de socialização. Por outro lado, a
escrita (enquanto manifestação formal do letramento), em
sua faceta institucional, é adquirida em contextos formais:
na escola. Daí também seu caráter mais prestigioso como
bem cultural desejável (MARCUSCHI, 2000, p. 18).

153

Diálogos Pertinentes – Revista Científica de Letras

Pessoas analfabetas são aquelas que não possuem práticas de
letramento escolar e não sabem ler e escrever. Assim, é normal associar
a fala dessas pessoas como “errada”. Isso significa que a linguagem
da classe mais baixa, dos não escolarizados, é estigmatizada, levando
ao preconceito, não apenas em relação à língua, mas também à
comunidade linguística desses falantes. Daí a reflexão de Gnerre (1985,
p.6), “[...] uma variedade linguística ‘vale’ o que ‘valem’ na sociedade
os seus falantes, isto é, vale como reflexo do poder e da autoridade que
eles têm nas relações econômicas e sociais”. Frequentemente, tudo o
que foge dos padrões estabelecidos é visto como “errado” e rejeitado
pela sociedade ou pelos que se acham detentores da norma de prestígio.
Logo, os indivíduos e, consequentemente, sua fala ou escrita, são alvos
de atitudes e avaliações subjetivas negativas ocasionadas por repressões
sociais (GHESSI, 2020, p. 105).
Na assertiva A língua ESCRITA é mais complicada que a língua
FALADA reunimos, mais uma vez, a discussão sobre a dicotomia entre
FALA x ESCRITA. Como vemos no gráfico abaixo, os alunos acreditam
nessa declaração.

Figura 7: Resultado das respostas sobre a assertiva “A língua ESCRITA é mais complicada que a língua
FALADA”.
Fonte: própria das autoras.

Ao observarmos o Quadro 2, anteriormente explicitado,
verificamos que a concepção evidenciada postula para a fala uma
menor complexidade, um caos gramatical; enquanto que para a escrita
postula uma maior complexidade, o lugar da norma, das regras e do bom
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uso da língua. Além disso, não há preocupação alguma com os usos
discursivos nem com a produção textual. Marcuschi (2000) considera tal
visão reducionista, uma vez que não analisa as diferenças entre fala e
escrita por meio do uso, mas do sistema. Assim, essa noção, que impera
no ensino de língua portuguesa nas escolas, reforça crenças de que a
modalidade escrita é mais difícil que a modalidade falada.
Das
discussões
abordadas
anteriormente,
enfocamos,
principalmente, nas crenças linguísticas sobre FALA x ESCRITA, CERTO
x ERRADO. Na assertiva O meu jeito de falar é igual ao das pessoas
com quem convivo, por isso eu tenho orgulho do meu jeito de falar,
que vamos analisar agora, discutiremos a noção de Prestígio Encoberto
(LABOV, 2008 [1972]), denominado como um status particular
atribuído pelos falantes de um determinado grupo social à sua própria
variedade linguística ou vernáculo básico (BORTONI-RICARDO, 2005,
p.49). De acordo com Chambers (1995), esse prestígio configura um
caso de “contrapressão” a favor de uma variedade à qual se atribuem
valores positivos. Isso significa que determinadas formas de linguagem
se investem de um “status” particular, embora sejam desprovidas de
prestígio na comunidade linguística em geral (PAIVA, 2003, p.40 apud
CYRANKA, 2007, p.57). O gráfico a seguir demonstra que metade dos
alunos participantes da pesquisa possui orgulho de sua forma de falar e
de sua comunidade.

Figura 8: Resultado das respostas sobre a assertiva “O meu jeito de falar é igual ao das pessoas com quem
convivo, por isso eu tenho orgulho do meu jeito de falar”.
Fonte: própria das autoras.
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Depreende-se, portanto, que há nesses alunos um sentimento de
solidariedade e pertencimento: com a inserção na instituição de ensino,
os alunos começaram a possuir contato maior com a norma de prestígio,
contudo, isso não fez com que perdessem a identidade do grupo.
Por último, apresentamos os resultados da assertiva: Em qualquer
situação da vida, posso FALAR do mesmo jeito.

Figura 9: Resultado das respostas sobre a assertiva “Em qualquer situação da vida, posso FALAR do mesmo
jeito”.
Fonte: própria das autoras.

Como podemos observar, 91,7% dos alunos julgaram falsa a
assertiva, demonstrando que, apesar de terem em seu imaginário crenças
que reforçam a homogeneidade e padronização linguística, possuem a
conscientização da adequação linguística a determinados contextos de
comunicação. Isso é muito positivo, pois inferimos que os professores
de língua portuguesa desses alunos estão ampliando os conhecimentos
com que os alunos chegam à escola. De acordo com Camacho (2003):
As variedades são alternativas e podem conviver
harmoniosamente na sala de aula, cabendo ao professor o
bom senso de discriminá-las adequadamente, fornecendo
ao aluno as chaves para perceber as diferenças de valor
social entre elas e, depois, saber tirar vantagem dessa
habilidade, selecionando a mais adequada conforme
as exigências das circunstâncias do intercurso verbal
(CAMACHO, 2003, p.72).

156

v. 17 • n. 1 • p. 138-159 • jan./jun. 2021

Uma pedagogia amparada à variação linguística considera as
diferenças linguísticas presentes no contexto escolar e as utiliza para
a conscientização e adequação a diferentes situações comunicativas,
sem prejuízos no processo de ensino/aprendizagem. Os Parâmetros
Curriculares Nacionais (PCNs) de língua portuguesa, assim como a Base
Nacional Comum Curricular (BNCC), conceituam a língua como uma
atividade sociointeracional e histórica, dando ênfase, portanto, ao ensino
voltado para o uso, para a interação e para a diversidade linguística,
fazendo referência à adequação ao contexto de comunicação.
[...] a questão não é falar certo ou errado, mas saber qual
forma de fala utilizar, considerando as características do
contexto de comunicação, ou seja, saber adequar o registro
às diferentes situações comunicativas. É saber coordenar
satisfatoriamente o que falar e como fazê-lo, considerando
a quem e por que se diz determinada coisa. (BRASIL, 1998,
p.26)

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao longo deste artigo, buscamos defender, uma prática pedagógica
amparada à variação linguística, que, como vimos, já é prevista por
documentos federais norteadores do ensino de língua portuguesa no
Brasil. Pelas respostas do teste de crenças linguísticas, pudemos verificar a
aproximação dos alunos às convenções e aos padrões institucionalizados,
corroborando com outras pesquisas: há imagens e significações sobre a
língua e o que “é ensinar Língua Portuguesa” que está dissociada de uma
concepção de língua heterogênea, dinâmica, variável e social.
Defendemos, portanto, que para que haja um ensino que não
escamoteie a diversidade linguística de seus alunos e que amplie o
respeito a outras culturas e comunidades, possibilitando-lhes utilizar
a modalidade oral e escrita em diferentes contextos comunicativos, de
modo autônomo e eficiente, é preciso uma abordagem que privilegie
a história, a identidade do sujeito e seu contexto, deixando de ser um
espaço que apresente somente um ensino de regras e nomenclaturas
da gramática tradicional. É preciso oportunizar atividades escolas que
estejam mais próximas das práticas sociais dos alunos, pois, assim, será
possível reconstruir o imaginário de padronização que está presente na
sociedade e reforçado dentro de sala de aula, como observamos no teste
de crenças linguísticas.
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RESUMO

Este artigo analisa as diversas maneiras como cada orador
(ethos) se apresenta em lives, em contexto universitário, as quais estão
relacionadas ao caráter demonstrado pelo seu ethos, com evidências
de prudência, virtude e benevolência. Centra-se na Retórica, a arte de
convencer e persuadir o outro pelo discurso, no plano das ideias e das
emoções. Esses e outros conceitos aqui discutidos fundamentam-se em
Abreu (2009), Aristóteles (2011), Ferreira (2019) e (2015), Marcuschi
(2008) e (2003), Meyer (2000) e (1994), Perelman e Olbrechts-Tyteca
(2014) entre outros. Segue uma abordagem qualitativa, e sua relevância
se dá por trabalhar um corpus diferenciado e por propiciar análises
de diferentes manifestações do ethos (orador) na função monologal/
dialogal quando expõe a temática proposta para um auditório universal
e, na função dialogal, quando responde às questões provenientes dessa
mesma temática, em um espaço previamente combinado, o Youtube,
amparado pela difusão das redes sociais. Os resultados apontam para
uma tendência de o ethos mostrar-se, inteligentemente, de modo geral,
como sábio, poderoso, articulador das ideias e ardiloso, quando em
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situação monologal/dialogal, o que lhe é propiciado pelos artifícios
retóricos como o argumento de autoridade, além de outros. Por
outro lado, esse mesmo ethos se mostra flexível, cordato e calmo, ao
responder perguntas acerca do tema ora discorrido pelo uso informal
da sua linguagem, que se apresenta comumente modalizada, livre e
espontânea.
Palavras-chave: Ethos. Logos e Pathos. Estudos retóricos. Oralidade.
ABSTRACT

This article analyzes the different ways in which each orator
(ethos) presents himself in lives transmissions, in a university context,
which are related to the character shown by his ethos, with evidence
of prudence, virtue and benevolence. It focuses on Rhetoric, the art
of convincing and persuading the other through discourse, in terms
of ideas and emotions. These and other concepts discussed here are
based on Abreu (2009), Aristotle (2011), Ferreira (2019) and (2015),
Marcuschi (2008) and (2003), Meyer (2000) and (1994), Perelman and
Olbrechts-Tyteca (2014) among others. It follows a qualitative approach,
and its relevance is given by working with a different corpus and by
providing analyzes of different manifestations of the ethos (orator)
in the monologal/dialogical function when it exposes the proposed
theme for a universal auditorium and, in the dialogical function, when
it responds to issues arising from this same theme, in a previously
agreed space, Youtube, supported by the diffusion of social networks.
The results point to a tendency for ethos to show itself, intelligently,
in general, as wise, powerful, articulator of ideas and cunning, when
in a monological/dialogical situation, which is provided by rhetorical
devices as the argument of authority, and others. On the other hand,
this same ethos shows itself to be flexible, reasonable and calm, when
answering questions about the theme now discussed by the informal
use of its language, which is usually modalized, free and spontaneous.
Key words: Ethos. Logos and Pathos. Rhetorical studies. Orality.
CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Este artigo tem como objetivo analisar as diversas maneiras como
cada orador (ethos) se apresenta durante lives1, para apresentação de
1 Entende-se por live uma forma textual verbal e não verbal na comunicação contemporânea com a característica
principal de permitir a transmissão ao vivo (SOUZA, 2021).
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alguma temática, com relação diretamente ao seu caráter demonstrado,
com possíveis evidências de prudência, virtude e benevolência. Está
inserido na Retórica, que é entendida como a arte de convencer e
persuadir o outro pelo discurso, no plano das ideias e das emoções, o
que poderá conduzir o auditório à execução das intenções do orador.
A discussão da temática teve contribuições de dois grupos de
pesquisa, um oriundo da Universidade Estadual de Alagoas, outro da
Universidade Federal de Alagoas. O estudo agrega quaisquer estudiosos
voltados aos construtos retóricos e conversacionais com aplicação em
ações persuasivas por meio de gêneros textuais/discursivos2 orais e
escritos.
O trabalho se desenvolve dentro de uma concepção de língua(gem)
como “uma atividade social, histórica e cognitiva, desenvolvida de acordo
com as práticas socioculturais e, como tal, obedece a convenções de uso
fundadas em normas socialmente instituídas” (MARCUSCHI, 2008, p.
64), com uma noção de texto, considerada como unidade de sentido,
necessitando para isso de uma situação discursiva, de interlocutores, das
categorias de espaço e tempo e de um propósito claro e definido (KOCH,
2018). Além disso, elegem-se as noções de práticas da linguagem
(lives) (BNCC, 2017)3, configuradas nas diversas ações linguísticas que
contribuem para o desenvolvimento da competência comunicativa do
corpo docente e discente.
Com uma fundamentação centrada nos estudos retóricos com
análises de discursos, desde a sua gênese com aspectos ligados à
estruturação e elaboração de esquemas, até a sua aplicação interativa
nos diversos campos sociais e culturais, este artigo vislumbra analisar,
entre outras categorias, as diversas manifestações do orador (ethos)
em situações monologal/dialogal e dialogal, quando em intenções
de persuadir seu auditório universal4. Nesse sentido, toma-se a tríade
argumentativa de Aristóteles (2011), com um ethos representado pelo
orador do discurso, um pathos (os sentimentos e as emoções despertados
pelo ethos) e o próprio objeto teórico constituído pela temática discursiva
(logos).
2 Textuais/discursivos – Neste trabalho, as duas formas são usadas indiferentemente, embora se reconheça a
discussão acerca disso.
3 Por o trabalho provir de ações desenvolvidas com graduandos de docência, aponta-se a Base Nacional Comum
Curricular (BNCC), documento que organiza a sua estrutura em práticas de linguagem, como a leitura, produção
de textos, oralidade e análise linguística/semiótica (BNCC, 2017)
4 Auditório Universal – entende-se por esse auditório um conjunto de pessoas que apresentam variáveis que
exibem dificuldade em seu controle. “O público que assiste a um programa de televisão configura um auditório
universal. São homens e mulheres de todas as classes sociais, de idades diferentes, diferentes profissões, diferentes
níveis de instrução e de diferentes regiões do país” (ABREU, 2009, p. 40).
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Com essas pontuações feitas, os seguintes questionamentos foram
organizados para a execução do trabalho, com o propósito de nortear o
aparato teórico e a sua aplicação nas análises das práticas retóricas após
a transcrição de lives: a) Quais as diferentes formas retóricas utilizadas
pelo(s) orador (es) em situações monologal/dialogal e dialogal? e b)
Quais categorias similares ou não atuam nas duas situações estudadas
(monologal e dialogal)? A grande meta neste estudo é responder a essas
perguntas, em um diálogo constante entre os aspectos teóricos e sua
aplicação em situações comunicativas.
O trabalho centra-se basicamente em dois pontos principais:
o primeiro está relacionado à explicação dos aspectos teóricos com
base nos elementos constituintes da Retórica, com ênfase nos meios
de persuadir o seu auditório; o segundo está vinculado às análises de
lives em que caracteres retóricos do ethos são evidenciados para que
sejam construídas as maneiras de projeção desse ethos nas situações
apresentadas: monologal/dialogal e dialogal. A última seção apresenta
uma síntese das discussões, a qual se encontra nas considerações finais.
LIVE: GÊNERO TEXTUAL INTERATIVO

Em Marcuschi (2008, p. 90), reconhece-se texto como “evento
que atualiza sentidos e não como uma entidade que porta sentidos na
independência de seus leitores.”. Com esse pressuposto, faz-se aceitável
entender o conceito de live como um gênero textual que atualiza sentidos
ao fazer-se ao vivo pelo produtor com vistas a um leitor virtual. Esse
gênero, realmente, demarca a evolução dos meios de comunicação e se
torna, em contexto de pandemia, essencial para a interação humana de
maneira global.
Souza (2020, p. 2) compreende que live, ao mencionar sua
tradução, é uma “transmissão em ondas sonoras via rádio e que hoje
é usada para transmissão ao vivo, audiovisual.”. Com o advento da
internet, esse gênero assume características de suporte textual devido
a sua multiplicidade de formatos e sites de difusão, tais como Youtube,
Instagram, Google Meet e outros. No entanto, por possuir características
específicas, e ainda se situar em diversos suportes como os anteriormente
referidos, aceita-se live mais como gênero do que como suporte de
textos.
Nesse viés, durante a pandemia causada pelo COVID-19, aceitase que lives são
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apresentações presenciais realizadas por meio de redes
sociais virtuais, como o Instagram, Facebook ou YouTube,
[além disso] podem ser entendidas e vistas não como
um novo gênero que surge, porém como um gênero
acadêmico que foi remodelado, ressignificado e passou
a fazer parte do cotidiano das pessoas que precisaram
adaptar-se às implicações provocadas por um novo tempo,
exigidas pelo meio no qual estão inseridas. (FETTERMANN;
BENEVENUTI; TAMARIZ, 2020, p. 4)

Além desse aspecto inovador, que é sua ressignificação, o gênero
live rompe as barreiras de tempo e espaço, pois, além da interação ao
vivo com os internautas, permitem a sua visualização em outro momento,
ficando disponíveis para acesso posterior, como relembram Fettermann;
Benevenuti; Tamariz (2020). Todas essas transformações nesse gênero
compatibilizam com a adaptação que os sujeitos constantemente fazem
com a língua no processo interativo, ou seja, lives já existiam, porém
foram remodeladas graças a uma necessidade de seus usuários e da
própria dinâmica do meio virtual.
Valida-se, portanto, que o gênero live atua como uma prática de
linguagem materializada nos meios virtuais e que, além de transmitir
instantaneamente informações de um produtor textual, remodela toda
a percepção e compreensão de sentidos, uma vez que, ao fazer uma
transmissão ao vivo, está submetida às variantes dos gêneros orais e
multimodais, podendo ser estudada como gênero da mídia, do meio
acadêmico e também profissional.
A RETÓRICA NAS LIVES

O discurso do orador em lives, constituído em situação de exposição
teórica e de respostas a perguntas de um auditório, faz remissão aos
estudos retóricos, com ênfase na persuasão, pois esta consiste em um
processo simbólico com o qual “os comunicadores procuram convencer
outras pessoas a alterar as suas atitudes ou comportamento em relação a
um assunto através da transmissão de uma mensagem, num ambiente de
liberdade” (PERLOFF, 2003, p. 8). Assim, nesta parte, focam-se algumas
definições de Retórica, a tríade argumentativa e a provável eficácia
oratória do ethos.
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Retóricas: algumas definições

Em uma tentativa de definir a Retórica, Platão a define como uma
manipulação do auditório. Essa manipulação, diferentemente do que hoje
entende-se por esse termo, fazia alusão ao controle efetivo da técnica em
si, do discurso, bem como todos os recursos estilísticos e oratórios que
deveriam ser aparentados e/ou evidenciados no ato retórico, visando ao
auditório. Nesse sentido, a manipulação defendida por Platão, além de
ser uma crítica severa aos sofistas da época, uma vez que não visavam
à verdade objetiva, indicava também que era necessário ter ética na
produção dos discursos persuasivos, além do seu efetivo controle.
Quintiliano, por sua vez, entende a Retórica como a arte de bem
falar. O bem falar também repercutia os recursos estilísticos e métodos
de conquista da adesão do público, porém o falar bem está associado
visivelmente à imagem daquele que fala. Por isso, no entendimento de
Quintiliano, as pessoas de bem falam do bem. Por essa razão, o aspecto
ético e moral voltou a ser exigência nessa arte/técnica da Grécia antiga.
Aristóteles, precursor da sistematização da retórica, defendia essa
técnica como a exposição de argumentos ou de discursos que devem
ou visam persuadir. Isso leva, de maneira consequente, à centração nas
emoções e paixões despertadas no auditório; ao modo de expressão do
orador e aos meios que tornam um discurso persuasivo. Portanto, na sua
Retórica, Aristóteles (2011, p. 44) define “a retórica como a faculdade
de observar, em cada caso, o que este encerra de próprio para criar a
persuasão. Nenhuma outra arte possui tal função”. Dessa maneira, abrese caminho para o estudo expansivo dessa técnica que pode ser aplicada
não só aos discursos jurídicos, que eram comuns na democracia grega,
mas a todo e qualquer discurso público.
A Retórica, portanto, busca a persuasão por meio do discurso.
Além disso, para sua verdadeira eficácia, essa arte/técnica grega necessita
da articulação das suas categorias de base, a mais conhecida delas é
descrita a seguir: os meios de persuasão ou tríade argumentativa.
A tríade argumentativa

A tríade argumentativa é conjuntamente formada por um ethos
ligado à imagem que o retor passa de si no discurso, que é destinado a
persuadir um determinado público, não correspondendo precisamente à
pessoa do retor; por um pathos, que, para Perelman e Olbrechts-Tyteca
(2014, p. 21), por meio dele, “a argumentação visa obter a adesão
daqueles a quem se dirige, ela é, por inteiro, relativa ao auditório que
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procura influenciar”; e, por um logos, objeto teórico, que é posto em
discussão. Portanto, a arte de argumentar tem, essencialmente, como
meta o discurso persuasivo, e a persuasão para ser atingida.
Dessa maneira, entende-se o ethos como “a imagem de si, o
caráter, a personalidade, os traços de comportamento” (MEYER, 2007,
p. 34). Assim, tudo que é afirmado ou negado em uma discussão pode
contribuir para a formação dessa imagem do orador. Afinal, é no e pelo
discurso que o ethos é apresentado, constituído e reconfigurado.
O pathos, por seu turno, está associado com “as paixões, as
emoções ou simplesmente as opiniões” do auditório (MEYER, 2007,
p. 36). Sem esses elementos o próprio discurso não teria meta. Nesse
sentido, toda palavra enunciada pelo retor está direcionada para essas
pressuposições ou valores que ele cria ou conhece do seu auditório.
Assim, o pathos é o que norteia os argumentos do orador e alinha as
intencionalidades do ethos.
O logos é a prova racional da retórica. É por meio dela que se
expressam o ethos e o pathos dos envolvidos num ato retórico, conforme
Meyer (2007). O logos, portanto, é responsável pela expressão dos
argumentos. Nas palavras de Reboul (2004), o logos é a argumentação
propriamente dita.
Diante desses conceitos, este trabalho aponta para a importância
de buscar o entendimento dos recursos persuasivos utilizados pelo
orador (ethos) para a produção do sentido, e do reconhecimento dos
dispositivos utilizados para envolver/seduzir o auditório (pathos) e tentar
convencê-lo de algo. Com o conhecimento de tal dinâmica discursiva,
o auditório poderá, de forma consciente, melhor posicionar-se perante
aquilo que lhe é proposto.
Ao entender como o orador consegue envolver seu auditório,
seja pelo uso dos recursos que o emocionam (ethos e pathos), seja pela
maneira como estrutura seus argumentos (logos), o auditório poderá,
com esse conhecimento, tornar-se “livremente” – no sentido de escolher
racionalmente, após sua reflexão e crítica e por isso, livre – a posição
frente aquilo proposto pelo orador. Com isso, salienta-se que trabalhar a
Retórica com essa proposta significa, conforme propõe Reboul (2004),
trabalhar uma leitura retórica dos discursos.
Aristóteles (2011), ao referir-se à tríade argumentativa, menciona
três tipos de argumento: Ethos e Pathos (de ordem afetiva) e Logos (de
ordem racional), para o que Meyer (1994, p. 43), assim enuncia: “o
orador é simbolizado pelo ethos: na sua ‘virtude’[...]. O auditório é
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representado pelo pathos: para o convencer é preciso impressioná-lo.
[...] Resta, enfim, o terceiro componente, sem dúvida o mais objetivo: o
logos, o discurso”.
Nesse sentido, para Santos e Rocha (2020), ao tratarem dos meios
de persuadir ethos, pathos e logos, a partir da Nova Retórica teorizada por
Perelmen e Olbrechts-Tyteca (2014), admitem que essa tríade não deve
ser vista de modo separado, mas sim de maneira conjunta, construída,
pois se torna impossível a realização de um elemento sem que não tenha
havido certamente o envolvimento dos outros. Desse modo, a persuasão
que acontece pelo caráter do orador é alcançada quando o discurso é
proferido de tal maneira a deixar a impressão de que o orador é digno de
fé; o auditório, em consequência, é persuadido quando é conduzido à
emoção por meio dos artifícios persuasivos proferidos pelo orador.
Eficácia oratória do ethos

Com base em Ferreira (2019), para o ethos considerado, no exercício
da sua vocalidade intencional sobre um auditório, surgem três fatores
que se interligam e se amalgamam, daí resultando a eficácia oratória.
Esses elementos são representados, em primeiro lugar, pela constituição
oratória da dignidade do orador, a qual envolve a phrónesis (sensatez), a
areté (virtude) e a eúnoia (benevolência). Em seguida, aparece o caráter
documental e social do ethos, que representa o poder. Nesse sentido,
o autor assim explica: “o ethos, visto como reflexo histórico e social
da vocalidade, atua no interior do discurso polêmico para impor, pela
autonomia e poder institucional, o discurso dominante, aquele que
determina valores e molda o viver em sociedade”. (FERREIRA, 2019, p.
19).
Ainda fazendo parte da constituição oratória do ethos, aparece
a negociação do relacionamento entre orador e auditório, muito bem
denominado por saber, uma vez que o orador pode conseguir pelo seu
discurso a persuasão do auditório com o uso de palavras de sabedoria
expressas quando da explicação das suas ideias e dos seus pensamentos,
assim explicado: “o ethos de um orador [...] pode ser medido pela
habilidade de atrair o interesse, prolongar a atenção e ativar as paixões
do auditório para o estabelecimento do acordo pretendido por meio
da demonstração de um saber enciclopédico e de um saber virtual”
(FERREIRA, 2019, p. 21).
Para maior eficácia oratória do ethos, é preciso ainda que os
seus caracteres já descritos sejam somados a outros saberes que,
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naturalmente, vão sobressair as virtudes ligadas ao estilo e à oratória:
as primeiras exemplificadas pela clareza, adequação, ornamentação
adequada e pelo decoro; as últimas representadas pela eloquência,
competência verbal, segurança e pelo comedimento (FERREIRA, 2019,
p. 21). Além disso, considera-se que o ethos é movido por paixões que
são “todos aqueles sentimentos que, causando mudança nas pessoas,
fazem diferir seus julgamentos” (MEYER, 2000, p. XIV); as paixões não
são estados permanentes, pois são apenas provocadas pelo orador com
caráter transitório.
ASPECTOS METODÓLOGICOS E ANÁLISES RETÓRICAS

O trabalho seguiu uma linha qualitativa, conforme Flick (2009) e
Bogdan; Biklen (1994), com seleção de lives (eventos gravados ao vivo
com transmissão remota, de forma on-line), nível universitário, durante a
pandemia, por um espaço de tempo equivalente a um mês de duração,
o mês de março do ano dois mil e vinte (03/2020). Assim, procedeu-se à
captura de imagens e à transcrição dos dados orais, segundo Marcuschi
(2003) e Preti (2000). Foi escolhido para este trabalho o momento de live
intitulado Argumentação e Interação em Linguística Textual, exibido em
15/05/2020.
Foram catalogadas 3 (três) lives transmitidas na mesma plataforma
(Youtube) durante a realização de um evento on-line da Associação
Brasileira de Linguística (ABRALIN). Essas lives são de acesso público e
ainda podem ser acessadas no site5 ora informado.
A seleção dos fragmentos e da respectiva live considerou a temática
abordada pelo palestrante (texto e linguagem), a transformação de
situações dialogais e monologais/dialogais, bem como a sua consonância
com as categorias retóricas em estudo.
A identidade dos participantes envolvidos na pesquisa foi
preservada, uma vez que apenas seus discursos transcritos foram o
foco de análise. Além disso, os quatro fragmentos escolhidos para
exemplificação da temática mostraram-se suficientes para elucidação
das categorias analisadas.
Análise 1 - O ethos em uma situação monologal/dialogal6

A análise 1 contempla a exposição teórica feita pelo orador
acerca da Linguística Textual, com considerações sobre os constructos
5 Live disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=oBcqw7LXclk>. Acesso em 08 jan. 2021.
6 Situação monologal/dialogal – Registra-se tal nomenclatura porque o orador faz uma exposição teórica
individual e embora, assim o seja, sua voz é resultado da confluência de várias vozes, o que se explica, muitas
vezes, até por elaborar perguntas retóricas feitas ao auditório universal on-line.
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referentes a “aportes teóricos de outras correntes”, na modalidade oral,
em uma situação monologal/dialogal. Neste caso, o ethos, pode obter a
sua eficácia oratória por apresentar qualidades de sensatez (phrónesis),
virtude (areté) e benevolência (eúnoia), além de caracteres ligados ao
poder, pois ocupa um lugar instituído socialmente (ocupante de um
prestígio acadêmico). Além disso, esse ethos revela saber por ser o portavoz da Linguística Textual na área acadêmica. Eis o texto a seguir:
X: o tema da nossa mesa é linguística textual a argumentação e interação e:: no
nosso resumo eu dizia assim que a linguística textual ajusta a seu escopo de análise outros aportes teóricos de correntes argumentativos’ discursivos e interacionais
numa interdisciplinaridade focada... e aí... a primeira coisa que que podem me
perguntar é” o que são essas articulações teóricas” são são empréstimos teóricos
que a linguística textual faz e se apropria deles para ter o seu lugar de fala”... não
não são empréstimos teóricos porque é preciso haver muita coerência nessa articulação teórica e eu estou tomando essa interdisciplinaridade focada ou focalizada
no sentido Charaudeau para quem as noções propostas por diferentes disciplinas
podem ser retomadas por outra desde que redimensionadas no âmbito dos pressupostos desta (...)
Corpus do pesquisador- live 1
Análise 1: O ethos numa situação monologal/dialogal

Além do descrito antes, o ethos, na análise 1, para manter o poder
instituído, com as atenções do auditório voltadas para si, e, assim,
persuadir esse auditório, elabora perguntas retóricas, como em: a) “o que
são essas articulações teóricas” e b) “são são empréstimos teóricos que
a linguística textual faz e se apropria deles para ter o seu lugar de fala”;
talvez o ethos queira ser gentil, mas o desejo é cercear o conhecimento,
por realmente ser o portador da exposição do saber. Essas perguntas
retóricas são “(...) tendenciosas porque são colocadas para se conseguir
determinadas respostas, calculadamente previstas, isto é, tendo o ar de
respeitar a liberdade do destinatário, as perguntas retóricas servem para
impor-lhe ideias prévias” (NASCIMENTO; OLIVEIRA; BARALDO, 2020,
p. 3).
Além disso, o ethos busca o argumento de autoridade, ao dizer:
“eu estou tomando essa interdisciplinaridade focada ou focalizada no
sentido Charaudeau para quem”, pois outro poder reforça mais ainda o
poder desse ethos. O argumento de autoridade é, para Ferreira (2015, p.
166), “o prestígio, o caráter, o ethos da pessoa citada é fator crucial para
a validação das intenções. Os discursos dos competentes sustentam esse
argumento”.
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Pode-se pensar em um ethos movido pelo poder e paixão, com
porte de uma suposta calma, para impor seus conceitos a fim de
persuadir um auditório naturalmente sequioso por conhecimento. Desse
modo, tem-se um ethos com atributos ligados à sabedoria (sábio), ao
poder (poderoso), à articulação de ideias (articulador), além de um ethos
que se apresenta calmo, pois é a calma “uma verdadeira paixão porque
reflete, interioriza uma certa imagem que o outro forma de nós, de sorte
que, ao mesmo tempo, agimos sobre ele, mantendo (ou encontrando)
nossa calma a seu respeito.” (MEYER, 2000, p. XLIV).
Análise 2 - O ethos numa situação monologal/dialogal

A análise 2 refere-se ao momento quando o orador expunha acerca
dos termos-chave da sua temática, quais sejam: “interação, gênero, texto
argumentativo” e, para isso, evoca argumentos retóricos bem definidos,
pois “implica demonstrar ideias para clarear no espírito do outro nossa
posição diante de um assunto polêmico” (FERREIRA, 2015, p. 14). Para
isso, o ethos, sequioso por persuadir o auditório, considera a condição
humana no tocante aos seus sentimentos, impulsos, às suas paixões,
numa fusão de três ordens que correspondem à linha argumentativa
(docere), emotiva (movere) e atraente (delectare) (FERREIRA, 2015, p.
16). A análise centra-se no texto a seguir:
então estou focalizando assim os termos chave dessa mesa... interação gênero
texto argumentação... a qual chegarei em breve' por influência de Ruth Amossy
sustentamos que o sujeito realiza atos negociáveis de persuasão para os quais
convoca diversos modos de expressão que podem ser verbais gestuais mímicos
icônicos... né' então o locutor é portanto responsável por tais atos e para realizá-los
ele desenvolve estratégias de persuasão na tentativa de exercer alguma influência
sobre o outro... mas também existe um outro aporte teórico que nós convocamos
para dentro da linguística textual’ e que nós deixamos como algo pressuposto......
como sem risco de contradição admitir que o sujeito das trocas linguageiras é
simultaneamente intencional” estratégico né’ e clivado... mas se aceitamos com
a semiolinguística que o sujeito do ato de linguagem deve ser visto sempre como
uma dupla identidade uma identidade psicossocial no seu estatuto de sujeito
Corpus do pesquisador- live 1
Análise 2: O ethos numa situação monologal /dialogal

Desse modo, o orador, para explicar sua temática, conclama as
investigações teóricas que ratificam o poder valorativo das suas afirmações
perante o auditório, por meio do argumento de autoridade, ao evocar
“Ruth Amossy”, quando discorre sobre o sujeito, assim enunciando:
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“o sujeito realiza atos negociáveis de persuasão para os quais convoca
diversos modos de expressão que podem ser verbais gestuais mímicos
icônicos... né”, pois esse argumento “justifica uma afirmação baseandose no valor de seu autor”. (REBOUL, 2004, p. 229).
Assim, o orador, ao explicar o que fora enunciado, passa a se
deter na figura do locutor, pois dele advém a origem dos atos verbais,
gestuais, mímicos e icônicos, cabendo-lhe ainda, quando for usá-los, o
desenvolvimento de estratégias persuasivas na tentativa de influenciar seu
receptor. A seguir, como ênfase mantenedora da atenção do auditório, o
ethos questiona: “.... como sem risco de contradição admitir que o sujeito
das trocas linguageiras é simultaneamente intencional” estratégico né’ e
clivado”. Para isso, o ethos sente a necessidade de outro aporte teórico,
o que o faz, utilizando-se do argumento de autoridade representado por
uma das áreas do conhecimento linguístico, a Semiolinguística7, que
representa não uma identidade pessoal constituída, mas uma vasta área,
em que estão inseridas grandes representações individuais.
Os dois argumentos de autoridade são bastante significativos,
pois o primeiro (Ruth Amossy) representa a unidade representante das
orientações discursivas; o segundo (Semiolinguística), o todo em que
estão inseridos os seguidores dessa área8. A escolha do argumento de
autoridade pelo ethos significa ratificar os atos ou juízos de uma pessoa
ou a inclusão da parte no todo ou vice-versa.
Os argumentos de autoridade utilizados pelos diversos tipos de
ethos são cercados pelo da definição, o mais importante dos argumentos,
por permitir que esse ethos delineie o assunto com clareza, precisão e
comedimento. Assim, aparecem as definições nos fragmentos: “o sujeito
das trocas linguageiras é simultaneamente intencional ‘estratégico né’ e
clivado” e “o sujeito do ato de linguagem deve ser visto sempre como
uma dupla identidade uma identidade psicossocial no seu estatuto de
sujeito”.
Em uma situação expositiva de live, o ethos aqui analisado
caracteriza-se como senhor do saber (sábio), portando também a
phróneses, areté e eúnoia, com caracteres de representante do poder
instituído, o que torna o seu discurso persuasivo, pois a suposta calma
desse ethos é entendida como um artifício para persuadir o auditório,
7 Semiolinguística – trata-se de uma abordagem psicossociológica, cujo foco é a matéria linguística com atuação
em um contexto psicossocial.
8 Inferir as ideias de unidade no argumento de autoridade em Ruth Amossy e de todo em Semiolinguística
provieram de Perelman; Olbrechts-Tyteca ([1958] 2014, p. 348), ao afirmarem: “A relação de inclusão ocasiona
dois grupos de argumentos que há interesse em distinguir: os que se limitam a demonstrar essa inclusão das partes
num todo e os que demonstram a divisão do todo em suas partes.
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pois conduz a estabelecer a simetria entre si (o ethos) e o outro (o
auditório), o que gera a possível aceitação dos argumentos por parte
desse auditório.
Análise 3 – O ethos em uma situação dialogal9

A análise 3 destina-se às informações de um ethos que responde
à questão feita por um auditório que escreve as perguntas no chat, que
depois são lidas pelo mediador. Para este momento, foi selecionado um
dos pares pergunta/resposta a seguir:
X: a Y pergunta... é o gênero que permite a flexibilidade dos modos argumentativos ou sujeito pode transgredir o gênero e realizar essa flexibilização”
X: acredito que como os gêneros são práticas sociais né... diversificadas e tipificadas a gente precisa atender a: duas forças ao mesmo tempo a certas a certas
convenções que são impostas e nós sabemos da existência delas... na... nessa área
tecnológica nós sabemos um pouco menos... aliás bem menos... mas a gente tem
uma ideia certa ideia de como as práticas discursivas devem se dar... mas mesmo
assim as transgressões podem acontecer né... agora se os estereótipos mudam-se
todas as relações sociais mudam né”... então... claro que pode haver transgressões
sempre haverá também restrições sociais postas a essas práticas
Corpus do pesquisador- live 1
Análise 3: O ethos em situação dialogal

Quanto ao questionamento feito, evidencia-se não somente
ser pertinente ao assunto tratado, bem como requerer um grau de
discernimento lógico do receptor (auditório), pois ao ser enunciado: “é o
gênero que permite a flexibilidade dos modos argumentativos ou sujeito
pode transgredir o gênero e realizar essa flexibilização”, deverá haver
um assentimento por parte do orador conduzido ao termo “gênero”, ou a
“sujeito”. Assim, nesta parte, para a resposta à pergunta, o ethos também
se constitui em ser benevolente e calmo, além de estar em posição de
poder em relação ao auditório e saber o conteúdo transmitido.
Para responder à questão formulada, observa-se uma flexibilização
da linguagem pelo uso de “acredito’, para depois definir o objeto teórico,
em: “os gêneros são práticas sociais né... diversificadas e tipificadas”,
argumento da definição. E, assim, o orador com uma linguagem informal,
conclama o auditório, ao afirmar: “a gente precisa atender a: duas forças
ao mesmo tempo a certas a certas convenções que são impostas”, em
que aparece uma posição do ethos perante seu enunciado, corroborado
pelo operador modal “precisar atender”.
9 Situação dialogal- Entende-se aqui o momento quando o orador dialoga com seu auditório; no caso deste
trabalho, responde às questões por ele perguntadas.
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Análise 4 – O ethos em uma situação dialogal

Na quarta análise (4), aparece um questionamento acerca do sujeito
atravessado no sentido de ser responsável pelo seu dizer. A pergunta é
bem formulada, estando enquadrada nos limites da temática discutida.
A seguir, aparece o segundo par pergunta/resposta.
X pergunta... podemos dizer que essa faceta do sujeito dono do atravessado por
muitas vozes está relacionado à responsabilidade que ele tem sobre seu dizer”
Y: sim claro... ele é atravessado por muitas vozes... as vozes do outro que ele se
põe ou que até podem existir no futuro e é atravessado por vozes do inconsciente...
mas assim... ele ele apenas tem uma ilusão... de que ele é dono desse dizer e eu
acho que a gente só pode pensar em intencionalidade quando observar essa faceta
da ilusão de ser dono do seu dizer... não sei se respondi.
Corpus do pesquisador- live 1
Análise 4: O ethos em situação dialogal

O ethos, numa situação espontânea, inicia sua resposta à pergunta,
asseverando positivamente ao enunciar: “sim claro...”. A seguir, de
maneira descontraída, o ethos começa a definir o sujeito, pois “é
atravessado por muitas vozes... as vozes do outro que ele se põe ou que
até podem existir no futuro e é atravessado por vozes do inconsciente...
mas assim... ele ele apenas tem uma ilusão... de que ele é dono desse
dizer”. O que se observa é que o próprio enunciado emitido pelo ethos
aparece modalizado, emprestando ao estilo um modo dócil, gentil,
como em “até podem existir no futuro” em que o modalizador poder
mostra a posição desse ethos perante o enunciado.
Como se não bastassem os operadores modais apontados, o ethos,
já no final da sua resposta, apresenta um marcador de opinião (ROSA,
1992), representado por eu acho, ao enunciar: “e eu acho que a gente só
pode pensar em intencionalidade quando observar essa faceta da ilusão
de ser dono do seu dizer...”. No citado enunciado, eu acho indica certa
incerteza do ethos em relação ao enunciado produzido, e pode pensar
mostra a permissividade em relação ao efeito de sentido do enunciado.
Ao final, o ethos sente-se de maneira tão tranquila, calma que enuncia:
“não sei se respondi” em que o operador modal saber, embora indique
certeza, flexibiliza a ação enunciada.
Quadro das construções persuasivas

O quadro a seguir resume o ethos quanto às operações persuasivas
e às suas qualificações em situações diferentes: em duas, o ethos está na
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exposição do assunto (monologal/dialogal); em outras duas, o mesmo
ethos responde a questionamentos (dialogal).
AS INTERAÇÕES PERSUASIVAS
Análise 1:
monologal/dialogal

Análise 2:
monologal/dialogal

Análise 3:
dialogal

Análise 4:
dialogal

OPERAÇÕES PERSUASIVAS E
QUALIFICAÇÕES
Uso de perguntas retóricas; argumento
de autoridade;
Sábio, poderoso, articulador e suposta
calma;
Argumento de autoridade e da
definição;
Sábio, suposta calma, poderoso
Phrónesis, areté e eúnoia;
Flexibilização da linguagem;
Argumento da definição;
Operadores modais: acredito, saber,
dever e poder;
Calmo, tranquilo, espontâneo;
Uso dos operadores modais;
Dócil, gentil, tranquilo e calmo.

Quadro resumo das análises. Dados da pesquisa.

Este quadro representa o que foi exposto na live em questão, porém,
se replicado em lives de eventos científicos, poderão provavelmente
apresentar características semelhantes, dado que o próprio gênero e o
meio de produção possibilitam essas características afins.
Assim, entender a Retórica significa entendê-la como a arte de
persuadir pelo discurso e as distinções entre convencer e persuadir,
cabendo ao primeiro o convencimento do outro por meio das ideias; ao
segundo, a persuasão dos sentimentos. Desse modo, para que o ethos
neste trabalho tivesse efeitos retóricos, foi preciso “imprimir ao dizer o
seu poder de influência”. (FERREIRA, 2019, p. 11).
Nesse contexto, a persuasão assume papel muito importante
quando se investigam as ações inteligentes do ethos, não excluindo o
pathos e o logos, os quais formam a tríade argumentativa de Aristóteles.
É no ethos em que “reside a força de autoridade que se impõe ou não
sobre o auditório, pois se liga a um processo de apresentação do orador
diante de ouvintes (ou leitores) identificados por características universais
ou particulares” (...) (Ibidem, p. 11).
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O quadro apresentado mostra duas situações de atividade do ethos:
uma se realizou quando o orador explicou a temática teórica para um
auditório universal, acontecendo na emissão das ideias o cruzamento
de várias vozes, uma vez que nenhum ethos pratica o monólogo, mas
assim o faz de maneira dialogal; outra realmente aconteceu com o ethos
em contato com outras vozes ao responder espontaneamente aos seus
questionamentos.
Desse modo, o ethos, em situação monologal/dialogal, na análise
1, ao expor a temática proposta, sequioso por persuadir o seu auditório,
fez uso dos argumentos de autoridade e das perguntas retóricas. Em igual
situação, esse ethos, na análise 2, ainda usou o argumento de autoridade
e da definição. Em situação dialogal, houve, na análise 3, o argumento
da definição, mas, por outro lado, aparecem os operados modais e, na
análise 4, são depreendidos ainda os operadores modais.
Feitas as análises do ethos nas situações apontados, observa-se que
esse ethos nas duas situações analisadas apresenta-se constituído pela
phrónesis, areté e eúnoia, além de ser representativo de uma instituição
a que pertence e do lugar que ocupa na hierarquia institucional (poder),
além de representar um saber instituído. O que se observa é que os
recursos retóricos utilizados durante a exposição por esse ethos sinalizam
suas caraterísticas como sábio, poderoso, calmo e ardiloso; por ocasião
das respostas a questionamentos, o ethos se mostra além de calmo, dócil,
espontâneo, gentil e tranquilo.
CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho situou-se nos estudos retóricos, com ênfase na
tríade argumentativa de Aristóteles (2011), o ethos, o logos e o pathos.
Defende-se a posição de Meyer (1994) que aponta para uma construção
no uso dessa tríade, pois, em se utilizando o ethos, necessariamente
os outros (pathos e logos) estão presentes no ato comunicativo. De
maneira didática, privilegiou-se o ethos como o foco das considerações
trabalhadas.
Nesse sentido, o ethos, para que exiba a sua inteligência retórica,
é preciso que haja em si phrónesis, a areté e a eúnoia, em sendo sensato,
virtuoso e bom; além disso, nesse entendimento retórico, cada ethos
ocupa um lugar institucional, sendo, muitas vezes, porta-voz desse
lugar social, além do que representa um poder que ocupa um lugar na
sociedade, não sendo só social, mas também ser de poder e quem tem
saber tem poder.
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O ethos foi investigado com o objetivo de responder a
questionamentos que se resumem nas seguintes afirmações: supõe-se
que haja diferentes formas retóricas utilizadas pelo(s) orador (es) em
situações monologal/dialogal e dialogal e que seria possível analisar as
categorias similares ou não, utilizadas pelo orador/oradores nas duas
situações mencionadas.
Quanto à primeira inquietação acerca das formas retóricas para
uso da persuasão pelo ethos, as análises apontaram que, em situação
monologal/dialogal, apareceram os argumentos de autoridade e da
definição e as perguntas retóricas, os quais identificam um ethos como
representante de uma instituição do saber acadêmico. Infere-se que esses
argumentos são artifícios retóricos utilizados pelo ethos para conseguir a
adesão do seu auditório em relação à temática, os quais designam ações
de poder desse ethos em relação a esse auditório.
Em situação dialogal, quando a linguagem acontece informalmente,
a flexibilização se deu por meio dos operadores modais, que têm a
propriedade de modalizar as informações transmitidas pelo orador. Esses
operadores mudam a ação do ethos sobre o auditório, fazendo com
que o tratamento do objeto teórico seja mencionado de forma suave
e amena. Apesar da presença dos operadores modais, ainda apareceu
o argumento da definição, pois trata-se de um ethos que ocupa uma
posição doutoral.
Desse modo, poder-se-ia inferir que, embora, em situação tensa,
por ocasião da exposição teórica quando se dirige a um auditório
universal e em situação distensa, quando responde às questões do chat,
o ethos apresenta uma inteligência retórica, provida também de um
suporte social e de uma marcação de poder. Assim, as definições, as
perguntas retóricas e o argumento da definição caracterizam o momento
tenso desse ethos acadêmico; os operadores modais e o argumento da
definição priorizam a escala da descontração.
Como o uso dos argumentos retóricos tem as suas especificidades,
infere-se que, no primeiro momento, esses argumentos tornaram a
aparência de um ethos sábio, poderoso, articulador e com suposta calma
com a intenção de persuadir o auditório. No segundo, os argumentos
retóricos apontam para impregnar na linguagem do ethos certa
flexibilidade, fluidez, espontaneidade, tornando-o assim dócil, gentil,
tranquilo e calmo.
Dessa maneira, foi possível evidenciar a permuta do ethos de
acordo com as situações de interação, uma vez que, de acordo com a
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situação dialogal e monogal/dialogal, diferentes comportamentos foram
assumidos por aqueles que intentaram persuadir. Assim, o estudo das
paixões envolvidas nos atos retóricos dos mais diversos gêneros, como
live e tantos outros do meio virtual, promovem eficácia do ethos e, por
sua vez, a persuasividade dos discursos.
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RESUMO

O legado teórico construído sobre o pathos, desde Aristóteles até
a atualidade, tornou-se objeto de interesse para as pesquisas do Grupo
PARE (Pesquisa em Argumentação e Retórica) nos últimos anos. Como
fruto de suas elucubrações, a líder do grupo propôs um novo modo
de analisar as emoções: por intermédio de um percurso denominado
“trajetória das paixões”. Embasado em tal proposição, o grupo produziu
um acervo de reflexões e análises dos mais diversos textos/discursos
para testar a eficácia teórica dos recentes estudos. Os frutos de tais
análises, sua importância para os estudos da contemporaneidade
e novas possibilidades de pesquisa nessa seara é o que buscamos
evidenciar nesta resenha da obra intitulada Trajetória das paixões: uma
retórica da alma.
Palavras-chave: Pathos. Trajetória das paixões. Grupo PARE.
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ABSTRACT

The theoretical legacy built on pathos, from Aristotle to the present
day, has become the object of interest for Grupo PARE's research in
recent years. As a result of such considerations, a new way of analyzing
emotions, i.e., through a route that is called “the pathway of passions”
was proposed by PARE’s leader. Based on this proposition, the PARE
group (Research in Argumentation and Rhetoric) produced a collection
of reflections and analyzes of the most diverse texts/speeches to test
the theoretical effectiveness of their recent studies. The fruits of such
analyzes, their importance for contemporary studies, and new research
possibilities in this field constitute what we seek to highlight in this
review of the book Trajetória das paixões: uma retórica da alma.
Keywords: Pathos. Pathway of passions. Grupo PARE.
INTRODUÇÃO

Esta resenha dedica-se a refletir sobre a obra intitulada Trajetória
das paixões: uma retórica da alma, não de maneira convencional, mas
com um olhar próprio do pesquisador. As especificidades desse olhar
estão relacionadas ao abandono de um gesto de interpretação passivo
e de mera absorção apenas do conteúdo apresentado. Essa passividade
sede lugar a um leitura curiosa e indagadora de novas possibilidades de
contribuição com o tema proposto. Esse gesto, além de ser próprio do
pesquisador, é poeticamente contributivo e responsável pelo incessante
funcionamento maquinário científico. Passemos, então, às considerações
sobre o contexto de produção da obra.
CONTEXTO DE PRODUÇÃO DA OBRA

A necessidade de comunicação capacitou o homem com a mais
encantadora das habilidades, o domínio sobre as linguagens. Dessa
maneira, é bastante reconhecida a afirmação de que a linguagem é vital
para a constituição da sociedade, pois, apenas por meio dela, o homem se
organiza para dissolver os problemas inerentes à convivência social. Tais
problemas fogem à lógica e se instauram no campo da plausibilidade. O
plausível pode e, de fato, causa distanciamento entre os espíritos. Assim,
a retórica, de acordo com Meyer (2000, p. XLII), “é antes de tudo um
ajuste de distância entre os indivíduos”.
A retórica se fundamenta sobre três pilares: o discurso (logos), a
imagem que o orador engendra de si (ethos) e a disposição de espírito
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do auditório (pathos). Para esta resenha, importa-nos o funcionamento
da retórica pelo viés do pathos, embora seja imprescindível reconhecer
a indissociabilidade dessas três instâncias que apresentamos.
Em sua obra Retórica, Aristóteles mostrará que
a persuasão pode ser obtida através dos ouvintes quando
o discurso afeta suas emoções; com efeito, os julgamentos
que emitimos variam segundo experimentamos sentimentos
de angústia ou júbilo, amizade ou hostilidade. Todos os
esforços dos atuais autores de retórica, nós o afirmamos,
são dirigidos no sentido de produzir esses efeitos.
(ARISTÓTELES, 2011, p. 45-46)

O excerto que citamos da obra do estagirita evidencia a forma com
que as emoções que causam dor ou prazer alteram nosso julgamento a
respeito dos fatos, daí seu forte caráter persuasivo. Além disso, mostra
como a preocupação concernente às emoções norteava os tratados a
respeito de retórica já em sua época, em torno de quatro séculos antes
de cristo. A persuasão de caráter passional é tão profícua e instigante que
as indagações a respeito do pathos atravessaram todos esses séculos e,
ainda hoje, nos debruçamos sobre esse assunto na ânsia de responder as
lacunas do entendimento acerca dessa instância.
A busca pelo entendimento cada vez mais consolidado das
emoções levou Maria Flávia Figueiredo, em parceria com Luana Ferraz
e Acir de Matos Gomes, a organizar um livro intitulado Trajetória das
paixões: uma retórica da alma. Os organizadores são membros do grupo
PARE (Pesquisa em Argumentação e Retórica), cadastrado no CNPq e
sediado na Universidade de Franca, desde 2013. Além de membro,
Figueiredo é líder do grupo e docente permanente do Programa de Pósgraduação em Linguística na mesma instituição.
O livro supramencionado foi publicado em 2020 pela editora
Unifran e pode ser encontrado em versão digital1 e impressa. A obra é
composta por 22 capítulos escritos por membros do grupo PARE – em
vários níveis de formação: doutorado, mestrado e iniciação científica – e,
também, por pesquisadores convidados de outras instituições brasileiras.
Além disso, conta com “Prefácio” escrito por Eduardo Lopes Piris,
“Apresentação” redigida por Valmir Ferreira dos Santos Júnior e “Quarta
capa” elaborada por Luiz Antônio Ferreira. Os diferentes capítulos
concernem a uma temática comum, a trajetória das paixões. Essa teoria
1 A versão digital pode ser encontrada para download no seguinte endereço eletrônico: <http://mariaflaviafigueiredo.
com.br/downloads/paixoes.pdf>.

181

Diálogos Pertinentes – Revista Científica de Letras

é uma formulação de Figueiredo que propõe a análise das paixões sob a
perspectiva de uma trajetória. Disporemos maiores detalhes sobre esse
tema ao tratar especificamente do capítulo escrito pela autora.
A obra representa, a nosso ver, um potencial de abrangência,
alargamento e novas possibilidades da teoria recém formulada. Dizemos
isso porque o gesto de experimentação da proposição de Figueiredo,
sob as mais diversas configurações de textos e discursos, configura um
inventário de novas reflexões demandadas pela própria teoria.
Salientamos que o que nos levou a escrever esta resenha foi a
consciência do posicionamento ativo e dialógico que a ação de ler/
interpretar nos imputa. Mediante uma teoria nova, como é o caso do mote
do objeto de nossa resenha, podemos encontrar nos capítulos, por mais
que não seja a intenção do autor fazê-las emergir, outras possibilidades
de pesquisa e possíveis respostas para novas questões levantadas que
se escondem nas entrelinhas das reflexões propostas. O evidenciar de
novas possibilidades é o que desejamos apresentar neste trabalho.
Assim, no próximo item, apresentaremos uma breve explanação
acerca de cada um dos capítulos e destacaremos pontos que nos pareçam
passíveis de novas questões acerca do tema. Isso o faremos, é claro, sem
deixar de apontar para o leitor as evidências qualitativas que tornam
imprescindíveis a leitura da obra.
DO CONTEÚDO DA OBRA

O primeiro capítulo do livro, formulado pela professora Maria
Flávia Figueiredo, recebe o título de “Ampliação e aplicabilidade
analítica da ‘trajetória das paixões’”. Esse texto teórico constitui o cerne
da obra e dita o tom das reflexões analíticas subsequentes, devido ao
caráter inovador das reflexões que o constituem. A inovação advém do
fato de as paixões e sua análise serem propostas de forma a percorrer
uma trajetória até seu acontecimento efetivo. A trajetória das paixões
concretiza-se em cinco etapas: disponibilidade, identificação, despertar
da paixão, mudança de julgamento e ação. Descrevamos, de acordo
com as proposições da autora, cada uma dessas etapas.
A disponibilidade é referente à pré-disposição afetiva que
determinado auditório tem em relação a sofrer ou não uma paixão
específica. Figueiredo (2020) lança mão de um recurso metafórico para
explicar o funcionamento dessa etapa: a figura das prateleiras em uma
despensa. Partamos do pressuposto de que alguns itens são posicionados
mais à frente em uma prateleira pela frequência com que são usados, e
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outros são deixados mais atrás pelo mesmo motivo. Uma organização
bastante semelhante se dá em nossa mente em relação às paixões. Os
fatores determinantes para essa “disponibilidade” são, na esteira de
raciocínio da autora, nossas crenças, valores, hábitos e experiências
acumuladas. Esse esquema de funcionamento faz com que o conjunto das
paixões mais e menos disponíveis seja extremamente variável em cada
auditório. Daí, a tão conhecida proposição em relação à necessidade
de um orador conhecer intimamente seus alocutários. Um equívoco em
relação ao contexto passional do auditório pode ocasionar, por parte do
orador, a construção de um discurso equivocado, que levaria o auditório
a sofrer paixões diferentes daquelas pretendidas por ele, e o resultado
persuasivo se tornaria catastrófico.
A partir do momento em que uma paixão se encontra disponível
em um auditório e o orador consegue saber de qual se trata, este passa
a ter subsídios para a construção de um discurso capaz de despertar, em
seu auditório, processos de identidade. Assim, tem-se origem a segunda
etapa do processo, chamada de identificação. O desdobramento dessa
etapa se dá em primeira pessoa, dito de outra forma, há uma identificação
do indivíduo, membro do auditório, em relação à enunciação do orador,
ele se percebe nela e por intermédio dela. O discurso revela para ele
quem ele é, quais são seus valores, crenças, virtudes, temores e objetos
de sua felicidade, ainda que isso não pareça claro nem para ele mesmo.
A autora afirma que, quando o orador alcança tal empreendimento
mediante seu auditório, este se sente interpelado na alma e torna-se
aberto para a próxima etapa da trajetória rumo à paixão.
Mobilizado por uma paixão disponível em seu âmago e sentindose identificado com os valores que nortearam o discurso proferido,
o auditório passa a sentir os sintomas físicos da emoção que o toma.
Estamos, assim, mediante a etapa denominada despertar da paixão.
Nesse instante, os “sintomas” da paixão ecoam na matéria física daqueles
que foram tomados por ela. Tais sensações não estão no domínio do
imaginário, mas são empiricamente sentidas. Assim, sustenta-se a
afirmação de que as emoções provocam dor e/ou prazer. A dor e o prazer
sentidos fazem com que o homem reavalie seu posicionamento sobre
determinado tópico. Inicia-se, dessa forma, a próxima etapa do percurso
delineado por Figueiredo (2020).
A mudança de julgamento sofre impacto direto das sensações de
dor e ou prazer derivadas da etapa anteriormente descrita. Consoante a
pesquisadora, a mudança de julgamento põe em evidência uma espécie
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de conjunção entre o corpo e a alma. A alteração do estado físico, seja
positiva, seja negativa, encaminha o intelecto para uma revisão e possível
modificação de seu veredito acerca do assunto objeto do discurso. Em
razão dessa alteração, o auditório é impelido a agir. Chegamos, assim, à
última etapa do processo de despertar das emoções: a ação.
O movimento de agir do auditório, seja qual for a válvula motriz
que o motivou, é fruto do sucesso logrado nas etapas anteriores da
trajetória. Referendando Meyer (2000), podemos afirmar que, se houve
ação, a paixão também se fez presente. A ação encerra o ciclo proposto
na trajetória porque constitui o objetivo de qualquer discurso retórico. O
orador que leva o auditório a agir desempenhou, de maneira satisfatória,
as funções técnicas e intelectivas próprias dessa figura tão importante
para o acontecimento retórico.
Urge salientar que, sobre as três últimas etapas, já encontramos
estudos na literatura, embora elas não sejam propostas nesse formato. As
duas etapas iniciais, contudo, são inovadoras nos estudos das emoções e
contribuem sobremaneira para o entendimento do despertar das paixões.
A primeira delas, por exemplo, tem caráter pré-discursivo, que é um
assunto pouco abordado sob o arcabouço teórico da Retórica.
Os estudos que enfatizam o caráter passional das interações
comunicacionais vêm à tona em um momento em que a humanidade
parece aceitar e ter, ao mesmo tempo, sérios problemas com o seu lado
emocional, aflorado pelo desconhecimento e não aceitação dessa faceta
constitutiva do ser. Essas reflexões não nos parecem uma coincidência,
e sim uma necessidade analítica dos discursos veiculados na/pela
contemporaneidade. A esse respeito, Figueiredo (2020, p. 54) escreve:
“com Aristóteles fui conduzida a repensar minha natureza. Passei,
então, a conceber o ser humano como aquele que, ao longo de toda
sua existência, luta para ter controle racional daquilo que lhe escapa
e, ao mesmo tempo, o constitui: seu universo passional”. Levando em
consideração a obra que culminou em decorrência dessas reflexões,
torna-se redundante afirmar quão cara é a trajetória das paixões para os
estudos contemporâneos acerca das emoções.
Depois de apresentar o capítulo teórico e norteador dos demais
trabalhos, disporemos nossas considerações sobre as reflexões oriundas
desse aparato metodológico.
Em “Imagens e figuras de construção na trajetória das paixões:
aspectos cognitivos e funcionalidade retórica”, Antônio Suárez Abreu
busca evidenciar de que maneira os processos cognitivos, relacionados
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à criação de narrativas, produzem ou melhoram os efeitos retóricos
de nossos discursos/textos sob a perspectiva da trajetória das paixões.
Sob nossa ótica, dois aspectos evidenciam a importância teórica desse
capítulo. Em primeiro lugar, pelo fato de o pesquisador lançar mão do
conceito de presença advindo do Tratado da argumentação. Entretanto,
o autor não só o evoca, mas, também, o ilustra sob a perspectiva dos
processos cognitivos, pois, ao tratar da presença, os autores do tratado
não são claros sobre como se dá seu acontecimento. Nesse caso,
por intermédio do arcabouço teórico cognitivista, evidencia-se uma
possibilidade prática da manifestação dessa estratégia argumentativa,
a presença. Em segunda instância, consideramos importante o fato de
o autor haver dado ênfase, em suas análises, a textos impressos, isto
é, a materialidade textual manifestada graficamente, uma vez que essa
modalidade de acesso aos discursos é bastante recorrente na atualidade.
Esse fato coloca o capítulo em profunda consonância com a obra, que
busca perscrutar as emoções sob o viés da trajetória e sua ocorrência em
práticas discursivas da atualidade.
Em “Storytelling: a força da narrativa cognitiva na trajetória das
paixões”, Giovanni Aurélio de Britto, também embasado por estudos
cognitivistas, faz associações entre os conceitos de narrativa cognitiva
e storytelling com as etapas da trajetória das paixões. Nesse processo,
o autor busca evidenciar a forma com que as narrativas desempenham
um papel profícuo como estratégias de alto valor persuasivo. A grande
contribuição dessas reflexões, a nosso ver, está ligada ao fato de o autor
comprovar o quão persuasivo uma prática pode ser, nesse caso, a de
contar histórias, tendo como suporte de análise as etapas que constituem
o acontecimento das paixões.
Em “A impermanência das emoções: Sócrates e a trajetória das
paixões”, a professora Letícia Machel Lovo aplica o percurso das paixões
em uma análise da importante obra da filosofia Apologia de Sócrates.
O que torna esse capítulo interessante é o viés que a autora seleciona
para conduzir suas análises, a busca pela boa vida. Esse tópico, que
foi norteador de várias reflexões filosóficas do mundo grego, assume
importante valor para o auditório. Conduzidas por essa temática, as
análises da pesquisadora apontam cada uma das etapas da trajetória
das paixões no construto discursivo, por meio do qual o personagem
Sócrates buscou apaixonar seu auditório.
Em “A trajetória das paixões na parábola do filho pródigo”, Luiz
Alves de Souza contribui com as reflexões de Figueiredo ao colocar
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em prova uma vez mais a nova teoria proposta. Ao elencar as possíveis
paixões, o autor evidencia as incursões que as etapas da trajetória
exercem sobre o acontecimento das paixões. A procedência bíblica do
objeto de estudo selecionado – parábola – contribui, sobremaneira, com
a manifestação prática do construto teórico nas mais diversas esferas
comunicativas.
Em “De olho em Aquino: como a percepção provoca paixões”,
Pedro Luiz Rodarte Gulke expõe uma reflexão sobre os sentidos internos
da faculdade sensitiva, estudo oriundo das reflexões de Tomás de Aquino,
e o despertar das paixões. Nessa correlação, evidencia os pontos em que
esses sentidos podem participar da constituição das etapas da trajetória
proposta por Figueiredo. As proposições levantadas tornam-se caras para
as reflexões norteadoras da obra pelo fato de se vincularem, ainda que
não explicitamente, à afirmação de Meyer de que a paixão é sempre
resposta àquilo que o outro causa em mim, já que, segundo o legado
tomista, as paixões acontecem como resposta à realidade que nos cerca.
Em “Fé passional: a trajetória das paixões no mito da criação”,
Luan Marques Domingues e Valmir Ferreira dos Santos Junior contribuem
com as reflexões acerca da trajetória das paixões ao verificar como tais
etapas se fazem presentes no despertar das emoções no texto bíblico. Ao
evidenciar cada uma das etapas, bem como as possíveis paixões delas
decorrentes, evidencia-se, também, o potencial retórico das paixões
mediante um assunto de bastante interesse por parte da humanidade
– o mito criacional – que é munido de baixa ou nenhuma evidência
científica.
Em “O mover das paixões na sentença judicial”, Acir de Matos
Gomes, Gabriel Campos Frade Machado e Lívia Furlan Telini objetivam
analisar uma decisão judicial para entender se as etapas da trajetória das
paixões, consequentemente algumas emoções, podem ser constatadas
em uma sentença judicial. A rica contribuição dessas reflexões repousa
sobre a presença das paixões, evidenciadas pela trajetória, na sentença
judicial, discurso marcadamente conhecido por seu suposto caráter
imparcial e objetivo. Esse fato coloca em cena a natureza passional do
ser humano que pode ser captada por intermédio do uso que ele faz das
múltiplas linguagens.
Em “Rasgar-se e remendar-se: a via crucis das paixões em vidas
secas”, Daniela Rodrigues de Oliveira busca descrever as possíveis
paixões despertadas pelo romance Vidas secas (Graciliano Ramos) em
seu auditório. As paixões são analisadas sob a perspectiva da trajetória
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das paixões. A autora, dessa forma, contribui com as reflexões acerca da
trajetória ao demonstrar sua aplicabilidade no gênero literário narrativo
romance. As análises empreendidas consideram as paixões despertadas
com base na crítica social empregada pelo romancista em sua obra
tematizada pela seca da região árida do Brasil.
Em “O pathos e os degenerados: Rita Von Hunty e o despertar da
paixão do amor”, Ticiano Jardim Pimenta tece uma reflexão a respeito da
etapa da disponibilidade como espaço interdiscursivo para o processo
do despertar das paixões. Assim, mostra como o sexismo e os esteriótipos
oriundos dele atuam para gerar, nos adeptos dos valores binários de
sexualidade, disponibilidade pathetica para a paixão do ódio em relação
aos pertencentes à comunidade LGBTQIA+, que o autor denominará de
“os degenerados”. Além das instigantes considerações acerca da etapa da
disponibilidade e sua profícua execução nas práticas discursivas, o autor
ressalta, mesmo que de maneira não explicitada, o mecanismo retórico
das paixões proposto por Michel Meyer, qual seja, a forma com que as
paixões devolvem o equilíbrio nas representações de um em relação ao
outro. Dessa maneira, o autor esclarece que, se a disponibilidade do
auditório é para o ódio, o sucesso argumentativo do discurso analisado
decorre do equilíbrio despertado pela paixão do amor.
Em “Análise do filme ‘Coringa’ sob a perspectiva da trajetória das
paixões”, Sirlene Aparecida Pessalacia Barretto apresenta uma aplicação
teórica da trajetória das paixões em uma cena do filme “O coringa”.
Nesse capítulo, percebe-se um ponto bastante interessante: a seleção
que a autora faz do auditório em que possivelmente se despertarão
algumas emoções. Esse não será composto pelos espectadores do filme,
e sim por um de seus personagens: o Coringa. Ainda que seja de maneira
não premeditada pela autora, essa seleção nos leva a perceber que as
paixões são tão intrínsecas ao ser humano que, até mesmo os arquétipos
humanos podem ser uma fonte de análise para as paixões.
Em “Trajetória das paixões: uma aplicação pedagógica”, Ana Lúcia
Magalhães demonstrou a eficácia teórica da trajetória das paixões ao
evidenciar a manifestação de suas etapas no fazer pedagógico voltado
para alunos de ensino superior. Tais constatações se evidenciaram quando
a autora analisou o comportamento de professores de uma das unidades
da Fatec, Faculdade Tecnológica do Estado de São Paulo. Ademais, o
capítulo contribui com reflexões acerca da instância do pathos na busca
por ressaltar a não polarização negativa ou positiva das paixões, e sim a
neutralidade da força exercida por essa instância seja para o bem, seja
para o mal.
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Em “Uma escolha de Sofia: a trajetória das paixões no discurso
de médicos da linha de frente da covid-19”, Ananias Agostinho da
Silva e Maria Flávia Figueiredo elaboram análises que nos permitem
identificar como diferentes paixões podem ser despertadas nos diversos
auditórios mediante o discurso de médicos que atuam na linha de frente
da Covid-19. A trajetória das paixões norteia as reflexões analíticas e
demonstra-se eficaz para o entendimento das emoções mediante as
situações mais precárias, que nos levam a fazer escolhas difíceis, tais
como as obrigatoriamente efetuadas pelos médicos diante da falta de
leitos nos hospitais durante as crises mais acentuadas da pandemia.
Em “As paixões dos vulneráveis: análise retórico-passional de
relatos de pessoas em situação de rua”, Gabriel Henrique Haddad
busca evidenciar a contribuição dos estudos da paixão, bem como de
sua trajetória, para o entendimento de um amplo problema social, a
situação de rua. O auditório selecionado como alvo das emoções é o das
pessoas em situação de rua que foram entrevistadas pelo pesquisador.
A seleção do auditório, assim como do tema da pesquisa, evidencia a
força do acontecimento das paixões. Elas são tão fortes que levam as
pessoas a praticar as mais distintas ações, no caso desse estudo, nocivas.
Outro caráter interessante do estudo é a aplicação inversa da trajetória
das paixões. O pesquisador partiu da etapa da ação já efetivada, os
entrevistados já se encontram em situação de rua. A partir disso, o estudo
buscou entender, por intermédio das outras etapas da trajetória, quais
paixões ocasionaram mudança de julgamento que desencadeou essa
ação. A nosso ver, esse estudo possui grande relevância porque demonstra
ser possível o pesquisador partir de uma situação já concretizada e
investigar qual o provável processo passional responsável pelo fato.
Em “A força do pathos e sua trajetória na campanha ‘Call’”,
Mariana Ferreira Santos e Acir de Matos Gomes buscam revelar as
etapas da trajetória das emoções em um texto multimodal e logram êxito
nesse propósito. Para isso, lançam mão de uma análise, via trajetória
das paixões, da campanha “Call” do instituto Maria da Penha. Essa
campanha foi produzida em função do aumento de casos de violência
doméstica ocasionado pelo isolamento social preventivo ao coronavírus.
A carga emocional da situação retratada pelo objeto de análise é
grande e fortemente avassaladora para o auditório. Dessa maneira, o
desvelamento das etapas da trajetória em um texto multimodal contribui
para o entendimento de que, independentemente do gênero e da
constituição do discurso, a trajetória se faz presente no acontecimento
das emoções.
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Em “No amor não existe medo: a trajetória das paixões no discurso
do Papa João Paulo II”, Ana Cláudia Ferreira da Silveira e Maria Sílvia
Rodrigues-Alves analisam um excerto do discurso proferido pelo pontífice
em uma Jornada Mundial da Juventude. Com o auxílio da trajetória das
paixões, as autoras tentam identificar as correlações existentes entre as
emoções do amor e da confiança para o apaziguamento do medo. O
trabalho traz duas grandes contribuições para a nova teoria. A primeira
está relacionada à possibilidade de pensar em paixões que atuam como
suporte para o acontecimento de outra paixão. A segunda contribuição
importante se dá pelo fato de análise extrapolar os elementos linguísticos
e buscar evidências passionais, também, em elementos paralinguísticos.
Em “O humor no púlpito e o despertar da confiança”, Luana
Ferraz estabelece um diálogo entre o humor e a paixão da confiança via
trajetória das paixões. A pesquisadora apresenta a análise de um discurso
proferido por Padre Léo na comunidade televisiva católica Canção
Nova. Esse capítulo apresenta algumas contribuições importantes para
os estudos retóricos. A primeira delas é a demonstração de alguns
elementos que contribuem para o despertar da confiança no auditório: o
uso de exemplos com ethos forte e aceito, o uso de narrativas de cunho
verossímil e a adoção de uma linguagem prosaica, comum ao auditório.
Ademais, as reflexões evidenciam a presença do humor no discurso
religioso. Esse fator importa porque, por muito tempo, a convivência
entre humor e fé parecia inconcebível se consideramos a crença de
demonização do riso. O uso do humor, em contexto religioso, mostra
como as estratégias retóricas estão a serviço das necessidades modernas
de comunicação. A partir do século XX, o pudor relacionado ao risível
perdeu sua força e, além disso, a igreja – não só esse orador e nem só o
catolicismo – passou a utilizar o humor como estratégia argumentativa
para deixar mais leve a transmissão da fé e seu código de conduta.
Em “Em busca de uma essência mais verdadeira: a trajetória das
paixões na canção ‘perfume do invisível’”, Farnei Santos busca ressaltar
as etapas da trajetória na música mencionada no título, interpretada pela
cantora Céu. O discurso analisado, ou seja, a letra da música, é munido
de profundo potencial retórico, que se manifesta, por intermédio de
conotações, em um número sucinto de versos. Nas análises via trajetória
das paixões, o pesquisador mostra como o conteúdo semântico da letra
encaminha o auditório para um convite ao desnudar de sua essência mais
pura. Para tal, fica patente a importância da etapa da disponibilidade
para a paixão da confiança. Nesse tocante, encontramos uma reflexão
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de grande valia para os futuros estudos acerca da trajetória, qual seja: a
hipótese de que a paixão da confiança é a base de todo processo que
objetiva convencer um auditório.
Em “How music makes us feel ‘alive’: a pathways of passion analysis”,
Valmir Ferreira dos Santos Junior empreende uma análise da música
Alive (Sia) sob o viés da trajetória das paixões. A grande contribuição
desse capítulo se assenta no fato de as análises não evidenciarem apenas
aspectos da letra da música, senão de toda composição melódica da
canção. O pesquisador demonstra de que maneira o construto musical,
teoricamente analisado, contribui para o despertar das emoções
pretendidas pelo orador.
Em “É proibido proibir: a paixão do ódio como estratégia retórica”,
Delzio Marques Soares apresenta uma análise do fonograma em que
Caetano Veloso defende sua canção intitulada “É proibido proibir”, no
festival de música de 1968. Por intermédio das etapas da trajetória das
paixões, o pesquisador revela como o ódio fomentou a produção do
discurso de Caetano mediante seu auditório. A busca por mudanças
sociais e culturais constituem o pano de fundo para a produção do
objeto de pesquisa. Além de evidenciar a maneira com que o orador
do discurso analisado alcançou seus objetivos por intermédio da
emoção, podemos alargar a possibilidade de reflexão que esse texto
nos apresenta. Embora os objetivos do autor do capítulo não tenham
caminhado para essa direção, tais reflexões nos permitem levantar um
possível questionamento: o contexto ditatorial, de fato, tem o poder de
apagar a retórica nos discursos? Principalmente nos discursos de cunho
passional?
Em “‘Acreditar é o que nos move’: paixões do amor e da confiança
como elementos de persuasão em um filme publicitário”, Priscila Antunes
de Souza aponta as etapas da trajetória das paixões em um curta-metragem
publicitário da empresa LG. No objeto de análise, a frase “acreditar é o
que nos move” é inserida em um contexto imagético de inclusão de
pessoas com diversidade funcional. Como ressaltado pela pesquisadora,
a veiculação desse conteúdo coloca em evidência a preocupação da
marca com a questão de inclusão. Esse capítulo traz uma importante
contribuição para os estudos retóricos por trazer à baila uma questão
bastante sensível e que, por muito tempo, foi ignorada pela sociedade,
a inclusão. Ademais, contribui porque atesta a presença das etapas da
trajetória de maneira completa na peça publicitária analisada: no tema,
nas imagens (cores e formas geométricas) e na música (partitura). Assim,

190

v. 17 • n. 1 • p. 179-192 • jan./jun. 2021

mostra-nos como os discursos multimodais lançam mão de estratégias
retóricas que exorbitam a linguagem verbal para atingir o propósito
comunicativo da persuasão.
Em “Auditório particular, disponibilidade e identificação:
aproximações entre processos retórico-identitários”, Alan Ribeiro Radi
busca entender as aproximações existentes entre as duas etapas iniciais
da trajetória das paixões e a instância do auditório particular. Para isso,
lança mão do conceito de ideologia proposto pela AD e acredita que esse
mecanismo participa na constituição da base identitária comum a esses
elementos retóricos. Ademais, analisa um discurso proferido pelo Pastor
Silas Malafaia com o intuito de ilustrar as reflexões teóricas elaboradas
por ele. O andamento do trabalho dá margem para o aparecimento
de outras questões para futuras pesquisas. Apresentamos, a título de
exemplo, uma possível subdivisão da etapa da disponibilidade em pré e
pós-discursiva, embora esse não tenha sido o enfoque dado pelo autor.
PARA FINALIZAR SEM ENCERRAR

Uma proposta teórica sempre configura um presente para o
universo acadêmico, significa acréscimo instrumental para auxiliar no
entendimento dos campos do saber. Esse é o caso da teoria norteadora
da obra que, aqui, resenhamos. O livro não apresenta uma teoria
apenas, senão a teoria colocada à prova por um grupo de pesquisa
sério e consolidado. Dessa maneira, tecemos alguns comentários com
a finalidade de encerrar nossas considerações neste espaço discursivo.
A respeito do caráter contributivo da obra, Luiz Antonio Ferreira, ao
produzir a quarta capa, salienta: “o livro, sem dúvida, presta contribuição
expressiva aos estudos retóricos de nossos dias, pois, como a própria
paixão humana, cria um laço de identidade com o outro que, por sorte,
somos nós, os leitores”.
Não podemos ignorar as influências que a obra anteriormente
publicada pelo grupo PARE – Retórica e multimodalidade (2018) –
exerceu sobre a recente publicação que resenhamos. Os estudos em
textos de caráter multimodal tornaram-se marca registrada do grupo.
Essa insígnia fica patente na seleção dos corpora analisados nos diversos
capítulos. A esse respeito, o prefaciador da obra comenta:
[...] o conjunto de textos desta obra coletiva revela também
a atualidade e a produtividade dos estudos retóricos na
contemporaneidade ao levar em conta a presença do fazer
retórico nos mais distintos campos da atividade humana,
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tais como o jurídico, religioso, literário, médico, filosófico,
publicitário, fílmico, digital, entre outros. (PIRIS, 2020, p.
13)

Escolhemos, para finalizar, um excerto de Meyer que representa o
espírito do grupo PARE. Ele verbaliza:
Sócrates sabe que não sabe nada. Não pretende
responder às perguntas que faz: sabe que essas perguntas
permanecem, como sabe que quem acha tê-las resolvido
é um impostor, que ele o desmascarou como tal e que é
inútil ocupar uma posição de notável em nome de um
pretenso conhecimento de soluções, o qual não se possui
efetivamente. (MEYER, 2000, p. XVIII).

Nessa ordem de pensamento, registramos um convite, em nome
de todos os autores dessa obra, para que a leiam e venham estudar e
aprofundar essas questões conosco. As perguntas não desaparecerão,
entretanto, poderão ser iluminadas por nossas respostas provisórias.
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