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APRESENTAÇÃO
Apresentamos, nas páginas que se seguem, os nove artigos
que integram este Número temático da Revista Diálogos Pertinentes,
antecedidos de uma breve introdução reflexiva com algumas notas
teóricas sobre a questão das práticas de resistências, com foco nas
condições de produção de nossa atualidade política.
Inspiramo-nos nos acontecimentos de 29 de maio de 2021, quando
milhares de pessoas saíram às ruas em manifestações em todos os estados
brasileiros pelo impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Nas redes
sociais, a #29M pelo “Fora Bolsonaro” provocou uma gigantesca tomada
da palavra pública a favor da vida, contra o genocídio e o negacionismo.
Tendo isso em vista, este Número Temático, v. 17, ano 2021
intitula-se “Práticas de resistência frente à Barbárie: língua, discurso,
sujeito e sentido” e busca colocar em circulação artigos que lançam
luz às práticas de resistência que têm lugar na atual conjuntura de crise
política e sanitária.
Os artigos que se seguem apresentam reflexões realizadas a partir
dos estudos do discurso em suas diferentes filiações, e cuja especificidade
consiste em articular práticas de resistência que se constituem como
resposta ao trauma de nossa condição atual.
“Reatualização da memória discursiva no acontecimento políticosocial ‘Fora Bolsonaro, fora genocida’: prática de resistência a um governo
infame” é o primeiro artigo que compõe este numero temático. Nele,
Marília Achete Junqueira Garcia, Pâmela Tavares de Carvalho, Cristiano
Donizete Ramos e Luciana Carmona Garcia analisam enunciados que
irrompem em manifestações contra o atual governo, considerando-os
acontecimentos político-sociais de resistência pela vida.
Em “Fanatismo e política: contornos e retornos do discurso políticoautoritário de invocação messiânica”, Ronaldo Adriano de Freitas e
Rudá da Costa Perini examinam práticas autoritárias de Estado nas quais
articulam-se o discurso religioso e o político, com foco analítico no
funcionamento da palavra “fanático”, bem como em sua implicação no
discurso do governo Bolsonaro.
O terceiro artigo deste número analisa enunciados da mídia que
mostram as relações de poder e as formas de resistência em referência à
experiência dos quilombolas com a doença e a morte durante a pandemia
de COVID-19. Em “A elaboração de regimes de verdade como forma de
resistência: a produção enunciativa da CONAQ sobre os quilombolas
na pandemia de COVID-19 no Brasil”, Claudemir Sousa examina os

mecanismos de resistência elaborados por essas comunidades para ter
acesso ao exercício do biopoder sobre suas vidas.
John José Ramiro e Bruna Plath Furtado são os autores de “A
resistência de Perpera Suruí frente ao genocídio indígena contemporâneo
brasileiro, no filme Ex-pajé: biopolítica, subjetivação e poder pastoral”.
Mobilizando um referencial teórico centrado em Foucault e Agamben,
trazem contribuições importantes para pensar a repercussão do poder
pastoral da prática de culto cristã junto ao Povo Paiter Suruí e a resistência
do Pajé Perpera, que embora atue como porteiro da igreja construída na
aldeia, permanece voltado aos rituais e crenças ancestrais espirituais dos
povos nativos.
Um dos livros de Bernardo Kucinski serviu de material para dois
artigos contemplados neste dossiê. No primeiro deles, Airton Pott,
Gerson Luis Trombetta e Ivânia Campigotto Aquino verificam como as
memórias da ditadura e do desaparecimento político são registradas
na narrativa, a partir de autores como Ricoeur, Gagnebin, entre outros.
Intitulado “Literatura e resistência: memórias da ditadura civil-militar
brasileira em ‘K.: relato de uma busca’”, o texto apresenta uma reflexão
sobre como a literatura contemporânea contribui para que as memórias
sejam preservadas e o passado resgatado, constituindo uma forma de
resistência.
Em “Análise do ethos da personagem ‘Sérgio Paranhos Fleury’ a
partir do capítulo ‘a abertura’, do romance K – relato de uma busca, de
Bernardo Kucinski”, Rafael Menari Archanjo, Camila de Araújo Beraldo
e Rosana Leticia Pugina utilizam o conceito de ethos de Dominique
Maingueneau para mostrar como o perfil do personagem desenhado
na ficção revelam o próprio comportamento do Estado Brasileiro à
época, ou seja, do Estado como agente de terrorismo simbólico, físico e
psicológico.
“Alice Yura, TRANSforma: gênero, abjeção, performatividade e
performance” é o texto de Jacob dos Santos Biziak e Mónica Graciela
Zoppi Fontana. Ao retrabalharem o conceito de abjeção de Judith Butler,
sob o prisma da Análise de Discurso, os autores examinam obras da artista
plástica Alice Yura nas quais deslizamentos de sentidos dão contorno
a corporeidades marginais e alteridades subterrâneas, textualizando a
experiência do resto, do inominável, daquilo que não se inscreve no
simbólico.
Em “O que são histórias de aborto? Efeitos de pré-construído na
campanha ‘Eu vou contar’”, Millaine de Souza Carvalho e Luciana Iost

Vinhas analisam os efeitos de evidência produzidos pela ideologia a
respeito da ideia de que histórias de aborto são contadas por mulheres,
tendo em vista a campanha produzida pelo Instituto de Bioética Anis em
2017, a qual recolheu relatos de abortos ocorridos há mais de oito anos.
Idealizada pela profa. Débora Diniz, a campanha constitui uma forma
de resistência ao questionar a criminalização da prática do aborto.
Ana Paula Reckziegel Venson, Dantielli Assumpção Garcia e Karen
Silva Santos Conceição apresentam, em “As condições de produção da
pandemia de covid-19 e a violência patriarcal de gênero”, uma análise
de dois enunciados que noticiam casos de violência patriarcal de gênero
praticados no âmbito das relações domésticas. No artigo que fecha este
número temático, as autoras refletem sobre como o contexto pandêmico
de isolamento social se revelou como obstáculo à responsabilização
dos agressores nos casos de violência, chamando a atenção para a
necessidade de sentidos que produzam mudanças no tecido social e
possam conter a escalada da violência patriarcal de gênero.
Organizadores
Profa. Dra. Mónica G. Zoopi-Fontana (IEL/ UNICAMP)
Prof. Dr. Jacob dos Santos Biziak (IFSP / UNICAMP)
Profa. Dra. Aline Fernandes de Azevedo Bocchi (PPG Linguística
– UNIFRAN)
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RESUMO

Apresentamos, neste texto, um breve percurso teórico sobre a
resistência no campo da Análise de Discurso de viés materialista. Nele
discutimos elementos teóricos em Pêcheux, Althusser e Orlandi, cuja
retomada possa vir a funcionar como introdução reflexiva aos artigos
apresentados no Número Temático “Práticas de resistências frente à
barbárie: língua, discurso, sujeito e sentido”.
Palavras-chave:

Resistência. Análise do Discurso. Político.

RÉSUMÉ

Dans ce texte, nous présentons un bref parcours théorique sur
la résistance dans le domaine de l’analyse de discours matérialiste.
Nous y avons discuté des éléments théoriques dans Pêcheux, Althusser
et Orlandi, dont la reprise pourrait servir d’introduction réflexive aux
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articles présentés dans le numéro thématique “Pratiques de résistance
face à la barbarie : langue, discours, sujet et sens”.
Mots-clés: Résistance. Analyse du discours. Politique.
RESISTIR COM AS PALAVRAS
Tudo isso, dir-se-á, são ainda e sempre palavras. Pois bem,
não o são. Essas palavras são justamente armas para a luta
de classe na teoria; e, como a luta de classe na teoria é uma
‘parte’ da luta de classe pura e simples, e como a forma
mais alta da luta de classe é a luta política, as palavras
da filosofia são armas no combate político” (ALTHUSSER,
[1972] 1978, p. 17)

A citação que abre este nosso texto não foi escolhida por acaso.
Foi justamente em “Resposta a John Lewis”, texto escrito por Althusser
em 1972 e publicado na revista “Marxism Today”, que o filósofo defende
o lugar fundamental da palavra na luta política. Segundo ele, não é
possível fazer filosofia desvinculando-a da política, isto é, “a filosofia
é, em última instância, luta de classe na teoria”. Entretanto, essa luta
na teoria possui a especificidade de ser, precisamente, uma luta com as
palavras, essas “armas no combate político”.
Embora Althusser esteja tratando, neste seu texto, das “palavras
da filosofia”, especialmente voltadas para a crítica às três teses que
fundamentam o artigo de John Lewis, apontando a obscuridade da
assertiva idealista e humanista de que “o homem faz a história”, bem
como da “liberdade pequeno-burguesa” (ALTHUSSER, [1972] 1978, p.
23) que lhe serve de ancoragem, seu texto nos é valioso porque introduz
a ideia de que não nos é possível resistir fora do simbólico.
Ora, há quem resista em silêncio, erigindo o próprio corpo como
lugar material de resistência. Há quem resista no desvio e há quem resista
com gestos; a resistência, como gesto, se dá no simbólico e intervém no
real (PÊCHEUX, [1969] 2010).
Assim, no campo da Análise de Discurso, construído
disciplinarmente no entremeio da linguística, do materialismo e da
psicanálise, nesse campo que, conforme Pêcheux ([1980] 2016, p.
18), constitui “um terreno de encontros problemáticos”, não podemos
prescindir das palavras para resistir. É com as palavras que podemos nos
engajar “na produção de acontecimentos” (p. 27) capazes de subverter
as rotinas de reprodução dos sentidos, “pequenos acontecimentos

10

v. 17 • p. 9-17 • Número Temático 2021

teóricos” aos quais nos implicamos. Acontecimentos que funcionem
como intervenção, com a força de uma intervenção.
Talvez possamos pensar essa intervenção como uma práxis, uma
ação que nos coloque em condição de “tratar o real pelo simbólico”
(LACAN, 2008, p. 14). Um gesto teórico-político de efeitos imprevisíveis.
Uma aposta, como a descrevem Cestari e Nogueira (2017), quando
definem a prática da Análise de Discurso, considerando sua inscrição no
terreno político, como uma política da aposta.
Nosso gesto de resistência, textualizado neste Número Temático,
é uma aposta em transformar a realidade de opressão que enfrentamos
hoje; as palavras aqui tecidas são armas no combate político, palavras
que abrem trincheiras contra um governo defensor de armas letais e
políticas que disseminam o ódio e a morte.
RESISTIR EM ANÁLISE DO DISCURSO
Apreender até seu limite máximo a interpelação ideológica
como ritual supõe reconhecer que não há ritual sem falhas;
enfraquecimento e brechas, ‘uma palavra por outra’ é a
definição da metáfora, mas é também o ponto em que o
ritual se estilhaça no lapso (e o mínimo que se pode dizer
é que os exemplos são abundantes, seja na cerimônia
religiosa, no processo jurídico, na lição pedagógica ou no
discurso político). (PÊCHEUX, [1975] 2009, p. 277)

Como compreender, da perspectiva discursiva, as práticas de
resistência que se formulam e circulam como resposta à barbárie de
nossa condição atual? Como acolher a insurgência e a revolta em um
modo discursivo de apreensão da ideologia e de seu funcionamento?
Alocando essas questões como horizonte de nossas reflexões,
traçamos um breve percurso de compreensão das práticas de resistência,
a partir da perspectiva teórico-epistemológica da análise do discurso de
matiz materialista, cuja visada exige, necessariamente, um deslocamento
que permita: a) desnaturalizar a própria noção de resistência, afastando-a
da litania dos sentidos ao restituir as múltiplas determinações constitutivas
da produção de conhecimento a respeito deste conceito; b) resignificála a partir da consideração de que a luta de classes é desigual e de que
sujeitos e sentidos são constituídos pela ideologia e pelo inconsciente.
Em se tratando da produção de conhecimento sobre a resistência,
faz parte de nossas premissas considerar o equívoco como real da língua
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e a contradição como real da história. Consequentemente, a perspectiva
discursiva exige uma leitura desta noção atenta, segundo alertou Pêcheux
([1975] 2009), ao voluntarismo idealista, o que leva a interrogar, conforme
Orlandi (2012a, p. 213), a autonomia do sujeito: “[...] nosso cuidado ao
criticar essas posições, é indicar o movimento e a transformação, sem
aceitar o voluntarismo e o automatismo mistificador”. Em decorrência,
impõe-se um necessário deslocamento nos sentidos dicionarizados
para a resistência, os quais trazem uma definição1 balizada pelo senso
comum, principalmente enquanto oposição à vontade do outro ou a
uma força opressora.
Ao discutir a posição materialista em Análise do Discurso, Orlandi
(2012a, p. 19) especifica que “não é senão na contradição que caminha
a história”. Pensar a resistência na contradição, conforme Pêcheux,
é então considerar que a relação com o invisível é inevitavelmente
colocada, constituindo “um só processo, contraditório, no qual se
tramam as relações entre língua e história” (PÊCHEUX, 1990, p. 9). Na
passagem de um mundo ao outro própria ao espaço revolucionário, não
há mais fronteiras visíveis e estáveis (como no sistema feudal): no sistema
capitalista as linhas de força são invisíveis, instáveis e sutis.
Assim, uma compreensão discursiva da noção de resistência
deve, portanto, estar atenta ao processo ideológico que naturaliza e
dissimula a ideia da igualdade entre os sujeitos, ideia que se sustenta
na ilusão da simetria e homogeneidade, a qual ignora as relações de
força, denegando as contradições sociais e ideológicas. Ao invés de pôr
o sujeito no centro, privilegiando o antagonismo e o atrito, prioriza-se
o movimento dos sujeitos com os sentidos, ou seja, o entendimento de
que o sujeito não faz a história por ele mesmo, como supõe a perspectiva
idealista (ALTHUSSER, [1972] 1978).
Assim, a partir desta elaboração conceitual, Pêcheux opera
um deslocamento das noções de antagonismo e enfrentamento; ao
problematizar a constituição do sujeito a partir do ritual do assujetamento,
o filósofo recusa a definição de sujeito consciente de si e de suas ações,
aquele que realiza seus objetivos e resiste por si mesmo, sobrepondo
o seu adversário. Sua proposta é considerar a resistência implicada
no funcionamento da ideologia e suas brechas, nos equívocos que
constituem as relações de sentido.
1. “1. qualidade de um corpo que reage contra a ação de outro corpo; 2. o que se opõe ao movimento de um
corpo; 3. capacidade de suportar fadiga, a fome, o esforço; 4. defesa contra um ataque; 5 fig. recusa de submissão
à vontade do outro, oposição, reação: 6 fig. reação a uma força opressora; 7 fig. qualidade de quem demonstra
firmeza; 8 fig. vigor moral; determinação [...]”. (HOUAISS, 2001, p. 642)
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Em seu projeto teórico, a contradição social tem caráter
estruturante, posto que os modos de produção (dominante e dominados)
relacionam-se pela contradição (um-no-outro), configurando uma
formação social: “[...] as ideologias dominadas se formam sob a
dominação ideológica e contra elas, e não em um outro mundo, anterior,
exterior ou independente”, dirá o filósofo (PÊCHEUX, 1990, p. 16 –
grifos do autor). Ainda, Pêcheux pontua que “não há ritual sem falha,
desmaio ou rachadura” (PÊCHEUX, 1990, p. 17). Depreende-se disso
que a resistência localiza-se nas contradições próprias às falhas do ritual
ideológico de interpelação, realizando-se sob a própria dominação.
Além disso, há de se considerar que a resistência articula-se a um
trabalho de linguagem, quando, na falha do ritual, o sem-sentido passa
a fazer sentido:
Se, na história da humanidade, a revolta é contemporânea
à extorsão do sobre-trabalho é porque a luta de classes
é o motor dessa história. E se, em outro plano, a revolta
é contemporânea à linguagem, é porque sua própria
possibilidade se sustenta na existência de uma divisão do
sujeito, inscrita no simbólico. (PÊCHEUX [1975] 2009, p.
279)

Enquanto sujeitos de linguagem, somos confrontados com o fato
de que o significante está aberto ao possível da significação, visto que
significante e significado não estão fixados um ao outro. Conforme
Pêcheux ([1975] 2009), o primado da metáfora sobre o sentido sintetiza
a tese de que o sentido é produzido pelo deslizamento sem origem
do significante, consentindo na polissemia, compreendida enquanto
possibilidade mesma do movimento entre o significante e o significado,
isto é, enquanto consequência necessária da incompletude da língua.
Pêcheux convoca, assim, a materialidade da língua para traçar
um percurso de reflexão sobre a resistência, situando-a como lugar do
deslocamento, da possibilidade, do sentido outro, e cujo funcionamento
comporta relações entre “o visível e o invisível, entre o existente e o
alhures, o não-realizado ou o impossível, entre o presente e as diferentes
modalidades de ausência” (PÊCHEUX, 1990, p. 8). Assim, a compreensão
discursiva da resistência constitui um trabalho com o real, em que se
conjugam o equívoco (real da língua e a abertura ao deslizamento dos
sentidos) e a contradição (real da história sujeito às contingências do
acontecimento).
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Não entender ou entender errado; não “escutar” as ordens;
não repetir as litanias ou repeti-las de modo errôneo, falar
quando se exige silêncio; falar sua língua como uma língua
estrangeira que se domina mal; mudar, desviar, alterar o
sentido das palavras e das frases; tomar enunciados ao
pé da letra; deslocar as regras na sintaxe e desestruturar o
léxico jogando com as palavras (PÊCHEUX, 1990, p. 17)

Pêcheux estabelece, então, as práticas de resistência como “vitórias
ínfimas”, formas de aparição esquivas, que, “no tempo de um relâmpago”,
instalam alguma coisa de uma outra ordem, desestabilizando a ideologia
dominante ao tirar partido de seu desequilíbrio.
Para ele, embora não tenha uma origem detectável, a resistência
se realiza no jogo da linguagem, na materialidade da língua: ela é a
possibilidade de deslocar sentidos já esperados, ao dizer outras palavras
no lugar daquelas prováveis ou previsíveis. “É resignificar rituais
enunciativos, deslocando processos interpretativos já existentes, seja
dizendo uma palavra por outra (na forma de um lapso, um equívoco),
seja incorporando o non sens, ou simplesmente não dizendo nada”
(MARIANI, 1998, p. 26).
Desse modo, os mecanismos de resistência são decorrentes do
próprio processo de interpelação ideológica, posto que a interpelação
é falha. Assim, a afirmação de Pêcheux de que “não há dominação sem
resistência” torna-se discernível a partir da compreensão de que a relação
entre um dizer e suas rupturas funcionam simultaneamente; ainda que
em uma fração de segundos, os sentidos são sempre suscetíveis a versões
outras, por causa/e apesar da interpelação ideológica.
Não se trata, como nos lembra Pêcheux (1983/1990 p. 56), de
pretender que todo discurso seria como um aerólito miraculoso,
independente das redes de memória e dos trajetos sociais nos quais
ele irrompe, mas sublinhar que, só por sua existência, todo discurso
marca a possibilidade de uma desestruturação-reestruturação dessas
redes e trajetos. Neste sentido, Pêcheux (op.cit. p. 57) esclarece que “a
análise de discurso não supõe de forma alguma a possibilidade de algum
cálculo dos deslocamentos de filiação e das condições de felicidade
ou de infelicidade evenemenciais”. Porém, e consideramos importante
destacar este aspecto em sua reflexão, essa sua desconfiança face a
qualquer “ciência régia” capaz de fornecer uma cobertura homogênea
e logicamente estabilizada para o real sócio-histórico, não o leva,
no entanto, a considerar o discurso como espaço das singularidades
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inefáveis produzidas por alguma subjetividade, reduto último de uma
vontade de ação capaz de escapar a qualquer determinação (histórica e
simbólica).
Assim, destacamos2 a possibilidade em aberto, realizada
ou realizável, de o discurso produzir um efeito desestruturadordesregularizador pelo simples fato dele ter existência. Se todo discurso é
compreendido por Pêcheux como um “índice potencial de agitação nas
filiações sócio-históricas e nas redes e trajetos de memória”, entendemos
que todo discurso é constitutivamente habitado pelo acontecimento,
compreendido na sua radical contingência histórica. Retomando as
considerações de Althusser ([1982] 2005) podemos interpretar a noção
de acontecimento do discurso e no discurso como a irrupção de um
vir-a-ser-consumado (o encontro entre uma atualidade e uma memória)
que poderia não ter sido ou que poderia vir-a-ser-outro ou vir-a-não-ser.
Nesse sentido, o discurso, na sua dimensão de acontecimento, isto é,
considerando sua inscrição no real da história, mantém uma relação
constitutiva com o irrealizado, que pelo primado da contingência que
rege os processos históricos, não pode ser confundido com nenhum
regime de finalidade teleológica.
É esta a tomada de posição da Análise de Discurso, tal como a
enuncia Orlandi:
Trabalhamos continuamente a articulação entre estrutura e
acontecimento: nem o exatamente fixado, nem a liberdade
em ato. Sujeitos, ao mesmo tempo, à língua e à história,
ao estabilizado e ao irrealizado, os homens e os sentidos
fazem seus percursos, mantém a linha, se detêm junto às
margens, ultrapassam limites, transbordam, refluem. No
discurso, no movimento do simbólico, que não se fecha
e que tem na língua e na história sua materialidade.
(ORLANDI, 1999, p. 53)

EFEITO DE FIM

Acolhemos, portanto, nesta coletânea, artigos que intentam
desautomatizar as evidências, gestos que reinventam sentidos e
deslocam posições discursivas, pela denúncia, pelo testemunho, pela
palavra que apreende e torce o discurso do adversário, desnudando suas
filiações ideológicas. Colocar em circulação discursos que instalem uma
descontinuidade na regularização de sentidos, que promovam torções
2. Retomamos aqui considerações feitas em Zoppi Fontana (2017).
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em redes de significações sedimentadas, além de reafirmar movimentos
de reparação também consiste na invenção face à Barbárie.
Ousamos nos revoltar contra a obscenidade da política da morte e
sua narrativa negacionista ancorada no descarte de vidas, não ao modo
de uma “autopedagogia” que “descobre progressivamente o verdadeiro
atrás-das-cortinas das ilusões mantidas pela classe dominante”
(PÊCHEUX, [1975] 2009, p. 303), mas como gesto que busca estabelecer
um outro lugar de discurso, um lugar onde a deriva possa se instalar
em sentidos outros, intervindo ética e politicamente na medida em que
“tomamos partido”.
De forma análoga, Butler (2015) – ainda que tomando discurso
em uma perspectiva diferente da de Pêcheux, por exemplo – sugere que
as relações éticas devem ser pensadas diferenciando-se de qualquer
idealização, dado que os processos de subjetivação são efeitos, desde
sempre, de relações com o poder (BUTLER, 2021a). Acrescentamos:
efeitos de relações de poder e de lutas de classes, nas/pelas quais
sentidos deslizam. Nisso, os enunciados podem machucar (por meio,
por exemplo, dos dizeres de ódio); no entanto, paradoxalmente,
atravessados pela falha e pelo equívoco, podem redefinir campos do
dizível (BUTLER, 2021b) e práticas de resistência. Estas, por sua vez,
fazem-se presentes neste volume seja como objetos de análise, seja como
prática performativa de gestos de leituras que se opõem a formas diversas
de agressão. Ou seja, enquanto trabalho de reconhecimento do sentido
como determinação social e histórica ligada à forma-sujeito relacionada
à formação discursiva (ORLANDI, 2012b, p. 156), compreendemos que
os artigos aqui reunidos são práticas de resistência frente à barbárie.
São artigos que, embora sustentados em distintas perspectivas
teóricas e gestos diferentes, produzem efeitos combativos dos modos de
inscrição histórica da violência, do discurso de ódio e de intolerância,
da defesa pública da ditadura e da tortura, do negacionismo e do
ataque à ciência, da repressão às diferenças de gênero e sexualidade e
da violência contra a mulher, da instalação de uma reação política de
indiferença frente a um vírus letal. E isso por meio da palavra, essa arma
política, mobilizada em cada um dos textos que compõem este Número
Temático como aposta na transformação política e social.
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RESUMO

A Pandemia causada pela COVID-19 trouxe consequências
gravíssimas no mundo todo. Em outubro de 2021, nosso país atingiu
a marca de mais de seiscentas mil vidas perdidas. Desde março de
2020, o coronavírus começou a fazer vítimas, aumentando os índices
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de morte mês a mês. Temos, a partir daí, um embate biopolítico contra
o governo federal, representado pelo atual presidente da república,
Jair Messias Bolsonaro, que se pronuncia verbalmente minimizando/
negando o potencial mortal do vírus, verbalizando indiferença em
relação às notificações diárias sobre o número de mortos (que até a
finalização desta escrita somavam 603 mil), contra-atacando os métodos
científicos para combater o coronavírus, divulgando e impondo a
adoção sistemática de medicamentos ineficazes, disseminando notícias
falsas e desinformação por meio de redes sociais e outros suportes
digitais. Entre o fazer viver e o deixar morrer, surgem as vacinas contra
a doença, e no movimento entre poder e resistência, insurgem-se
manifestações discursivas que clamam pela saída do ocupante do cargo
de presidente. Dentre essas manifestações, irrompem as expressões
“Fora Bolsonaro”, “Fora Genocida” e “Fora Bolsonaro Genocida”, em
todo o país. Ao longo deste percurso, na esteira da Análise de Discurso,
analisaremos o funcionamento da memória na produção de sentidos
para o acontecimento político-social “Fora Bolsonaro Genocida”,
observando como os efeitos de sentido, promovidos pelos enunciados
do presidente foram se construindo socialmente, levando uma grande
parte da população brasileira a ir às ruas, como um ato de resistência
pela vida.

Palavras-chave: Memória Discursiva; Acontecimento Discursivo; COVID-19;
Análise de Discurso.
ABSTRACT

The pandemic caused by COVID-19 had very serious consequences
around the world. In October 2021, our country reached the mark
of more than six hundred thousand lives lost. Since March 2020, the
coronavirus has begun to claim victims, increasing death rates month
by month. From there, we have a biopolitical clash against the federal
government, represented by the current president of the republic, Jair
Messias Bolsonaro, who verbally speaks out minimizing/denying
the deadly potential of the virus, verbalizing indifference to the daily
notifications on the number of deaths (which by the end of this writing
totaled 603,000), countering scientific methods to fight the coronavirus,
disseminating and imposing the systematic adoption of ineffective drugs,
disseminating false news and misinformation through social networks
and other digital media. Between making live and letting die, vaccines
against the disease arise, and in the movement between power and
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resistance, discursive manifestations arise that call for the occupant to
leave the office of president. Among these manifestations, the expressions
“Fora Bolsonaro”, “Fora Genocida” and “Fora Bolsonaro Genocida” erupt
across the country. Along this path, in the wake of Discourse Analysis, we
will analyze the functioning of memory in the production of meanings
for the political-social event "Fora Bolsonaro Genocida", observing how
the meaning effects promoted by the president's statements were socially
constructed, taking a large part of the Brazilian population to the streets,
as an act of resistance for life.
Mots-clés: Discursive Memory; Discursive Event; COVID-19; Discourse Analysis
UM INÍCIO, UMA PANDEMIA
De quantas outras mortes e tragédias precisamos para
recuperar o nosso juízo? Qual deve ser para nós o custo
de ativarmos essa sensibilidade? Há um dito popular
afirmando que a morte de uma pessoa é uma tragédia, mas
a de milhões se torna uma estatística. Infelizmente, isso é
mais do que verdadeiro. (BAUMAN; DONSKIS, 2019, p.
24)

Brasil, outubro de 2021 e um registro de 601.643 mortes em meio
a 21.596.793 casos confirmados de contaminação por COVID-19. O
índice que faz referência àqueles que tiveram suas vidas interrompidas
salta aos olhos, marca a inexistência de cura, o desafio da ciência frente
ao desconhecido, uma crise sanitária que nos obriga ao isolamento
social. Desde a disseminação virulenta no país, com início em fevereiro
de 2020, uma miríade de discursividades ganhou vazão, assim como
outras tiveram os seus sentidos ressignificados ou atualizados.
Quarentena, lockdown, distanciamento, tornaram-se ações
intensamente discutidas pela sociedade e pelas autoridades em saúde
pública, articuladas à necessidade do uso de máscara e a higienização
das mãos, com o intuito de redução no número de contaminações e
letalidade. Logo, espera-se que governantes, sejam eles do âmbito
municipal, estadual, federal, se posicionem de modo a conduzir
estratégias biopolíticas e dispositivos de segurança que visam abrandar,
ou mesmo afastar, os impactos de um vírus letal sobre a população. No
entanto, o que presenciamos é exatamente o oposto.
A sociedade brasileira vive um enfrentamento distópico de uma
pandemia, sobretudo nas práticas de negação e omissão de seu presidente
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Jair Messias Bolsonaro. Nega-se a vacina, a ciência, os malefícios e a não
eficácia de um tratamento precoce. Nega-se a proposta realizada, ainda
no ano de 2019, para a aquisição de 70 milhões de doses de imunizante
de uma importante farmacêutica americana, o que poderia conter de
forma mais eficaz o avanço da transmissibilidade, hipótese essa que
foi comprovada com a imunização em massa tardiamente iniciada no
país. Por fim, nega-se a vida e naturaliza-se a morte. (Necro)enunciados
como “Gripezinha e resfriadinho”, “E daí? Eu sou Messias, mas não
faço milagres!” dentre tantos outros efetivamente ditos pelo presidente
em questão formam uma rede discursiva que salienta práticas de uma
necropolítica, a qual parte do pressuposto de que “a expressão máxima
da soberania reside em grande medida, no poder e na capacidade de
ditar quem pode viver e quem deve morrer, razão pela qual matar ou
deixar viver constituem os limites da soberania” (MBEMBE, 2018, p. 5).
Na disputa por verdades no campo social, e em resposta aos
pronunciamentos de Bolsonaro, inúmeras manifestações em defesa
dos direitos humanos e da vida irrompem no espaço urbano. Faixas e
cartazes clamam pelo “Fora Bolsonaro”, materializam os anseios da
população pelo fim de uma política genocida legitimada pelo atual
Estado brasileiro. Desse modo, atentando-nos para os atos políticos de
resistência expressos no grito das ruas, objetivamos no presente estudo
observar a produção de sentidos no movimento da memória discursiva
a partir do acontecimento discursivo “Fora, Bolsonaro, Fora Genocida”
Para tanto, sustentados teoricamente na Análise de Discurso,
dividimos nosso texto, além deste tópico introdutório, em três
momentos: inicialmente traçaremos uma breve discussão acerca da
memória discursiva, analisando-a como parte constituinte dos sentidos
e dos dizeres, dado que compreendemos que as palavras não nascem
no sujeito, mas significam ao longo da história, ou seja, todo dizer
retoma já-ditos, o qual a formulação ressignifica os sentidos préconstruídos, ditos anteriormente. No segundo momento, analisaremos
o funcionamento discursivo da fórmula linguística ‘Fora, X’ para, então,
observarmos os efeitos de sentido produzidos na tensão entre a memória
e o acontecimento discursivo “Fora, Bolsonaro”. Em seguida, por um
efeito de conclusão, apresentaremos as considerações finais sobre o
enunciado que nos instigou para esta reflexão e que nos faz unirmos a
milhões de vozes que gritaram e gritam ensurdecidamente, ei-lo: “FORA
BOLSONARO, GENOCIDA”.
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MEMÓRIA DISCURSIVA: BREVES CONSIDERAÇÕES TEÓRICAS

Memória, como sempre nos lembra o dispositivo teóricometodológico da Análise de Discurso (AD), não há sentidos, não há
discurso sem memória. Contudo, é preciso deixarmos claro que, para
a AD, a memória deve ser analisada em sua inscrição na materialidade
discursiva, inscrição esta que se dá por determinados processos e
que produz determinados efeitos de sentido no seu encontro com o
acontecimento e a história. Portanto, para compreendermos a memória
‘discursiva’ tal como é tratada por essa área de investigação dos sentidos,
teçamos algumas considerações teóricas – ainda que breves – sobre esse
conceito.
Em Papel da Memória (2015), Michel Pêcheux – refletindo sobre as
exposições de Pierre Achard – coloca a questão da memória
como estruturação de materialidade discursiva complexa,
estendida em uma dialética da repetição e da regularização:
a memória discursiva seria aquilo que, face a um texto
que surge como acontecimento a ler, vem restabelecer
os ‘implícitos’ (quer dizer, mais tecnicamente, os préconstruídos, elementos citados e relatados, discursos
transversos, etc.) de que sua leitura necessita: a condição
do legível em relação ao próprio legível. (PÊCHEUX, 2015,
p. 45-46).

Mas a questão sobre onde residem os ‘implícitos’ é abordada
diferentemente pelos autores. Pierre Achard (2015) postula a existência,
sob a repetição, de uma formação de efeito de série pelo qual se iniciaria
uma ‘regularização’ na qual os implícitos residiriam sob a forma de
retomadas, de remissões e de efeitos de paráfrases. Porém, segundo esse
autor, essa regularização discursiva, responsável por formar a série do
legível,
é sempre suscetível de ruir sob o peso do acontecimento
discursivo novo, que vem perturbar a memória: a memória
tende a absorver o acontecimento, como uma série
matemática prolonga-se conjeturando o termo seguinte
em vista do começo da série, mas o acontecimento
discursivo, provocando interrupção, pode desmanchar
essa ‘regularização’ e produzir retrospectivamente uma
outra série sob a primeira, desmascarar o aparecimento de
uma nova série que não estava constituída enquanto tal e
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que é assim o produto do acontecimento; o acontecimento,
no caso, desloca e desregula os implícitos associados
ao sistema de regularização anterior. (ACHARD apud
PÊCHEUX, 2015, p. 46).

Nesse sentido, sob o choque do acontecimento, sempre haveria
um jogo de força na memória que visa não só à manutenção de uma
regularização pré-existente, mas também, e por oposição, um jogo de
força de uma ‘desregulação’ que perturba a rede dos ‘implícitos’, jogo
de força, de tensões que, ao nosso ver, vai produzindo buracos, brechas,
interstícios por onde sempre os sujeitos resistem e ressignificam os
sentidos.
Há de se destacar que memória e acontecimento discursivo situamse em distintos lugares. Expliquemos; A possibilidade de se repetir um
enunciado deve-se à sua existência numa estrutura vertical, ou seja, o
interdiscurso (estrutura que pode ser a formação discursiva que afeta o
sujeito). Em um nível horizontal temos o intradiscurso, que, por sua vez,
é o ato de enunciar no presente. Desse modo, enquanto o interdiscurso
garante a existência anterior do enunciado, dado que o sujeito tem apenas
a ilusão de ser a fonte, a origem do dizer, a estrutura horizontal garante
a sua atualização. Colocações essas para indicarmos que a fala de um
sujeito do discurso acontece justamente no ponto de encontro entre a
estrutura vertical (interdiscurso) e a estrutura horizontal (intradiscurso),
e neste ponto, onde memória e atualidade se encontram, se chocam,
temos, portanto, o lugar do acontecimento, no qual o enunciado é
atualizado, rememorado, (re)significado.
Sendo assim, posicionamo-nos, neste trabalho, de forma a
intercambiar os postulados de Pierre Achard (2015) e de Michel Pêcheux,
que, em sua obra Semântica e Discurso – embrenhando-se em reflexões
sobre como os sentidos se produzem no encontro da língua com a
história, com a ideologia, a partir das posições discursivo-ideológicas
que os sujeitos assumem ao enunciarem – dedicou um momento nesse
livro para a análise de funcionamentos discursivos através dos quais
se materializa a memória, tendo-se, portanto, o que se é chamado
de memória discursiva. Dentre os funcionamentos do discurso que
permitem acessar essa memória, Pêcheux (1988) dá atenção especial
ao pré-construído decorrente de um procedimento de encaixe sintático
no interior do discurso do sujeito (INDURSKY, 2011) e ao discurso
transverso, cujo funcionamento “remete àquilo que classicamente é
designado por metonímia, enquanto relação da parte com o todo, da
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causa com o efeito, do sintoma com o que ele designa etc.” (PÊCHEUX,
1988, p. 166).
Retomando a noção de pré-construído, seguindo com reflexões
de Pêcheux (1988), sobre essa se faz preciso salientar que se trata de
uma forma em que pode ocorrer a repetibilidade, a partir da inscrição
de elementos do interdiscurso no discurso do sujeito enunciador, em
um movimento em que o que provém da região interdiscursiva seja
absorvido-esquecido no intradiscurso. Tal procedimento não se faz
perceptível ao sujeito, mas “Algo fala sempre antes e em outro lugar e
independentemente” (PECHÊUX, 1988, p. 149). Acrescenta o filósofo
e linguista: “[...] o ‘pré-construído’ corresponde ao ‘sempre-já-aí’ da
interpelação ideológica que fornece-impõe a ‘realidade’ e ‘seu sentido’
sob a forma da universalidade (‘o mundo das coisas’) [...]” (PÊCHEUX,
1988, p. 164)
Quanto ao funcionamento do discurso transverso, também este
é da ordem da repetibilidade que ocorre por meio da “retomada de
saberes já-ditos em outro discurso, em outro lugar e cujo eco ressoa no
discurso do sujeito.” (INDURSKY, 2011, p. 69). Ademais, Pêcheux (1988)
salienta que o discurso-transverso produz um efeito de ‘sustentação’ ou
de ‘articulação’, uma vez que
se pode dizer que a articulação (o efeito de incidência
‘explicativa’ que a ele corresponde) provém da linearização
(ou sintagmatização) do discurso-transverso no eixo do
que designaremos pela expressão intradiscurso, isto é, o
funcionamento do discurso com relação a si mesmo (o que
eu digo agora, com relação ao que eu disse antes e ao que
direi depois; portanto, o conjunto dos fenômenos de ‘coreferência’ que garantem aquilo que se pode chamar ‘fio
do discurso’, enquanto discurso de um sujeito) (PÊCHEUX,
1988, p. 166).

Quando, em análise do discurso francesa, mobilizamos o conceito
de memória nos referimos à recorrência de dizeres que emergem a partir
de condições de produção específicas, mantendo-se, atualizando-se
ou mesmo sendo esquecida conforme o processo discursivo. Logo, a
memória discursiva é concebida na esfera social, cujos acontecimentos
envoltos por revoltas, práticas de resistências contra um governo infame,
facista, um governo, que na figura de Jair Bolsonaro, esforça-se no
apagamento de memórias. Enunciados como ‘Fora Bolsonaro, Fora
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Genocida’, que irrompem em atos políticos permitem que as práticas
de resistência se instalem na reatualização da memória a partir de
formulações intradiscursivas cristalizadas permitindo-nos combater os
ditos.
Isto posto, vejamos a seguir o funcionamento de dizeres contra
o presidente Jair Messias Bolsonaro ocorridos entre maio e junho deste
ano de 2021. Para tanto mobilizamos os processos discursivo de préconstruído, discurso transverso imbricando tanto o posicionamento de
Pierre Achard e Michel Pêcheux.
FUNCIONAMENTO DA MEMÓRIA NA PRODUÇÃO DE SENTIDOS PARA O
ACONTECIMENTO “FORA, BOLSONARO” E “FORA GENOCIDA
Todo enunciado é intrinsecamente suscetível de tornar-se
outro, diferente de si mesmo, se deslocar discursivamente
de seu sentido para derivar para um outro. (PECHÊUX,
2002, p. 53)

Atentando-nos para a materialidade discursiva desse enunciado e
visando ao enfoque do conceitos de memória – tais como engendrados
pelos teóricos analistas de discurso que deram sequência aos trabalhos
produzidos por Pêcheux, abrindo-lhes novos e produtivos caminhos de
reflexão –, para a realização do gesto de análise que ora se apresenta,
volvamos primeiramente nossos olhares para o funcionamento discursivo
da fórmula linguística ‘Fora, x’, situando-a em condições mais gerais
de produção, a exemplo das inúmeras manifestações de protesto contra
representantes governamentais do Brasil em épocas de ‘democracia’.
Assim, “Fora, x” produz sentidos de resistência a, de insatisfação
com, de protesto contra um governo/seu representante/seu partido por
parte de um coletivo de sujeitos afetados ideologicamente por sentidos
que se contrapõem aos lugares discursivos em que esses se inscrevem,
em um determinado momento sócio-histórico. Essa produção de sentidos
- aliada às superfícies de inscrição do linguístico-discursivo – projeções,
cartazes, camisetas, corpos, panfletos etc.-, ao lugar de voz – as ruas -,
aos movimentos corporais – sujeitos andando, gritando, gesticulando,
bradando etc. (salientando que tudo isso significa, pois é discurso)só é possível porque já significada antes, em outros lugares, repetida,
regularizada na memória coletiva, social.
Contudo, esses sentidos, produzidos por um trabalho de repetição,
de regularização, de cristalização de saberes, de práticas, no campo
da memória, sofre atualizações, reatualizações, desvios no âmbito da
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atualidade de um acontecimento, a partir da inscrição dos sujeitos em
formações discursivo-ideológicas, das posições que ocupam nessas
formações, uma vez que as palavras, as frases, as expressões adquirem
sentidos tendo em vista a inscrição desses lugares de ‘fala’ (em uma FD,
não em outra; em uma posição dentro dessa FD...).
Vejamos, então, o funcionamento da produção de sentidos
do enunciado ‘Fora, x’, tendo ‘x’ sido preenchido pelo nome próprio
‘Bolsonaro’, em condições específicas de produção, como, por exemplo,
o contexto sócio-ideológico-político-econômico da atualidade brasileira.

Figura 1: Ato contra o governo de Jair Messias Bolsonaro.
Fonte: Disponível em: <https://oglobo.globo.com/politica/manifestantes-voltam-as-ruas-por-impeachment-debolsonaro-rapidez-na-vacinacao-1-25088932>.

O nome próprio, no caso – Bolsonaro, no sintagma “Fora
Bolsonaro”, inscreve essa materialidade discursiva – mediante a
enunciação de um sujeito coletivo – em uma formação discursiva que
se opõe ao que representa o governo de Bolsonaro e à sua própria
figura. Isto é, os sujeitos discursivos que fazem emergir esse enunciado,
e não outro em seu lugar, ocupam uma posição-sujeito de oposição,
de contestação ao governo atual (e ao governante); sujeitos desejantes
da destituição do presidente. Tudo isso se apresenta como ‘evidente’ na
estrutura linguístico-discursiva em análise.
Porém, como analistas de discurso, precisamos mostrar como os
sentidos vão além dessa evidência, mediante movimentos que vão da
descrição para a interpretação e desta para compreensão. Aqui, fazse importante mencionar que interpretar é buscar pelos vestígios das
redes de discurso que envolvem os sentidos de um enunciado, seja ele
verbal e/ou imagético. Nesses movimentos, é imprescindível observar
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o funcionamento da memória discursiva na materialidade discursiva,
visto que esta abarca diferentes relações da posição-sujeito com a
exterioridade:
Os discursos resultam de processos de significação que se fazem
pela linguagem e pela história, apresentam, portanto, uma memória
que recupera do interdiscurso os dizeres que já foram ditos antes, em
outro lugar e independente deste dizer que é atualizado no momento da
enunciação (Memória Discursiva In Glossário de Termos do Discurso, p.
207).
No acontecimento (atualidade) em pauta de análise, já demonstramos
que a estrutura sintagmática “Fora, x” evoca sentidos reproduzidos por
uma estratégia de repetição e de linearização de uma memória social
constituída em torno dos saberes sobre modos de protestos políticoideológicos. A palavra de ordem materializa-se na língua retomando os
fios discursivos de uma formulação já construída anteriormente e em
outros lugares, tais como: Fora Collor, Fora Dilma, Fora PT, Fora Temer.
Sendo assim, por se tratar de uma ‘fórmula’ linguístico-discursiva que
instaurou, conforme Indursky, um regime de repetibilidade, por ter sido
insistentemente repetida em alguns momentos de nossa história política,
obteve regularização, “passando a fazer parte da memória coletiva dos
brasileiros”. (INDURSKY, 2011, p. 75)
Todavia, ao inscrever um nome próprio no lugar vazio, para que
o intradiscurso produza sentidos, é necessária a atuação também dos
dizeres da atualidade, que, juntamente a dizeres anteriores, formam
séries que darão os contornos a uma nova formação discursiva.

Figura 2: Em defesa da vida FORA GENOCIDA.
Fonte: Disponível em: <https://www.cartacapital.com.br/politica/manifestacoes-contra-bolsonaro-comecampelo-pais/>.
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Observando os dizeres da atualidade (acontecimento), além de
reivindicações de cunho econômico, ambiental, humanista, ao nome
‘Bolsonaro’ colam-se designações, como genocida, fascista, racista,
homofóbico, misógino, entre outras, consoante se observam nas
sequências discursivas que podem ser lidas no material publicado em/
por veículos midiáticos e expostas neste trabalho.
Focando algumas dessas designações, podemos perceber que
os efeitos de sentidos por elas produzidos – levando-se sempre em
consideração a FD em que estão inscritas e a posição-sujeito dos
sujeitos discursivos - deslocam sentidos anteriores sobre ser Bolsonaro
um bom gestor, um mito, um messias, constituídos a partir de discursos
provenientes de outra FD, que tem seus sentidos afetados por já-ditos
provenientes de um campo interdiscursivo configurado pelos saberes
sobre religiosidade, sobre poderes divinos.
Desse modo, séries parafrásticas que compõem uma FD que
remete a sentidos de salvação, de poder divino, de figura lendária pelos
memoráveis dos apostos que acompanham o nome próprio - Bolsonaro,
o Messias; - Bolsonaro, Mito; - Bolsonaro, Lenda, são substituídas por
outras séries parafrásticas – Bolsonaro Genocida, Bolsonaro Fascista,
Bolsonaro Homofóbico etc. Essas substituições evidenciam a inscrição
dos sujeitos desses discursos em uma FD de revolta, de repulsa, por isso
contraditória/antagônica àquela que produz sentidos de endeusamento à
figura de Bolsonaro, em um movimento de desidentificação1 com aquela
FD. Essa ruptura nos permite dizer que o enunciado “Fora, Bolsonaro” é
um acontecimento discursivo, ponto em que um enunciado, no choque
com a memória, rompe com a estrutura vigente, e consequentemente,
com as possibilidades de dizer, de significar na FD dada anteriormente,
instaurando um novo processo discursivo.
Voltemos ao trabalho da memória discursiva na produção de
sentidos para esse acontecimento, focando o nome ‘Bolsonaro’ e a
designação ‘Genocida’:
1) Sequência discursiva pertencente à FD constituída por discursos
de endeusamento, de salvação, de religião:
- Bolsonaro, Messias: Bolsonaro, que é o Messias, que é o enviado
por Deus, que é o Salvador da pátria…
1. À esteira de Michel Pêcheux (1988) compreendemos como desidentificação o movimento de ruptura do sujeito
da enunciação para a identificação com outra formação discursiva.
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Antes de passarmos à sequência em cuja análise nos deteremos,
façamos algumas breves considerações sobre o enunciado acima e suas
paráfrases, as quais serão profícuas ao nosso trabalho.
Esse enunciado emergiu em um momento sócio-histórico em que
muitos brasileiros se encontravam exauridos com as repetidas narrativas
sobre corrupção em que estava mergulhado o governo anterior, cujo
representante maior fazia parte do PT. Notamos, assim, que o aposto
‘Messias’ produzia sentidos – a partir do encontro dos sentidos inscritos
em uma memória histórica e dos sentidos produzidos no acontecimento
da atualidade – que Bolsonaro fora enviado por Deus para salvar os
brasileiros, mas não salvar ‘a vida’ deles todos, e sim, salvar ‘os brasileiros’
(que parte deles?) da corrupção.
Tomando por base essa sucinta exposição, atentemos para o
funcionamento da memória discursiva nas sequências discursivas a
seguir:
2) Sequências discursivas pertencentes à FD em que figuram
discursos que se desidentificam com os saberes da outra FD, regulada
pelos sentidos de endeusamento, de salvação, de religiosidade:
“Fora Bolsonaro”, “Fora Genocida” e “Fora Bolsonaro Genocida".
O sintagma genocida, ancorado ao nome de Bolsonaro e,
consequentemente, ao seu governo, não só aciona uma memória
coletiva, de saberes e práticas repetidas, regularizadas na atualidade COVID19, mais de meio milhão de brasileiros mortos, descaso com a
vacinação, afronta à Ciência -, mas também aciona a memória histórica
do Nazismo, da figura de Hitler, do Holocausto, do massacre de milhões
de pessoas (mas não de quaisquer pessoas), haja vista que, desde
seu tempo como parlamentar, Jair Bolsonaro foi responsável por uma
ampla discursividade que produziu como efeitos de sentidos: defesa da
tortura, aversão aos Direitos Humanos, contrariedade ao Estado laico,
posicionamento contra as minorias, desprezo e violência simbólica
contra as mulheres, racismo, forte homofobia, dentre outros.
Passemos, agora, à análise da forma como é acionada essa memória
histórica a partir dos funcionamentos discursivos do interdiscurso como
pré-construído e como discurso-transverso, nos enunciados “Fora
Bolsonaro”, “Fora Genocida” e “Fora Bolsonaro Genocida".
Em “Fora Bolsonaro”, o emprego do nome próprio em questão
produz efeitos de sentidos saturados, sabidos por todos, visto que a
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Bolsonaro estão associados saberes, discursos produzidos, repetidos por
parte da coletividade dos sujeitos brasileiros e reproduzidos por veículos
midiáticos, tais como: de que Bolsonaro é fascista, homofóbico, déspota,
desequilibrado, racista, misógino, genocida etc. Essas designações
significam no enunciado “Fora Bolsonaro” como dizeres que já aí se
encontram dados, visto que funcionam como discursos pré-construídos
que se ‘encaixam’ ao nome próprio.
Para melhor compreendermos esse efeito de sentido de préconstruído, recorramos ao procedimento de parafrasagem:
- Aquele que é racista, fascista, homofóbico etc. / deve ser tirado
do lugar da presidência, em que a primeira parte dessa estrutura frasal,
na qual se insere uma relativa determinativa, é substituída pelo nome
‘Bolsonaro’ e o encadeamento, por “Fora”; tendo-se, assim, a formulação
“Fora, Bolsonaro”.
Logo, percebe-se que o procedimento de encaixe, que mostra o
funcionamento do discurso pré-construído - dito, escrito antes, em outro
lugar - produz-se por um processo metafórico, em que “uma palavra
é tomada pela outra, mas produzindo o mesmo sentido” (INDURSKY,
2011, p. 77).
Já no enunciado “Fora Genocida”, ao substituir-se o nome próprio
pela designação ‘genocida’ (e não outra em seu lugar), o trabalho
da memória se faz através da metonímia, em que se destaca um
sentido dentre todos os outros, uma designação entre todas as outras
associadas(os) a Bolsonaro. Expliquemos: ao selecionar só a designação
‘genocida’ (dentre todas as outras), o sujeito discursivo - inscrito na FD
cujos discursos produzem sentidos de repulsa, aversão a Bolsonaro deixa marcado, na formulação, um posicionamento ideológico dentre
outros possíveis nessa FD, ancorando sua enunciação nos discursos
que compõem os sentidos de genocida para o presidente, e não nos
discursos que constroem os sentidos de corrupto, por exemplo. Essa
interpretação é possível porque os discursos que sustentam o sentido de
‘genocida’ vêm lateralmente em sua enunciação, a atravessam. São os
discursos “transversos” relacionados ao menosprezo de Bolsonaro com
relação à gravidade do Coronavírus (só uma “gripezinha”), ao desacato
aos protocolos estabelecidos pela Medicina e adotados pela maioria dos
governadores e prefeitos, ao incentivo de funcionamento do comércio em
plena pandemia, ao descaso pelos mortos e seus familiares, à demora na
compra de vacinas, ao estímulo de uso de medicamentos cuja eficácia
fora descartada pela Ciência etc.
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Assim, para que ‘genocida’ faça sentido na enunciação, além de
nos voltarmos para as condições de produção dos enunciados que se
constroem com esse sintagma, devemos, outrossim, recuperar tanto os
discursos cristalizados, regularizados na memória coletiva em forma de
pré-construídos sobre Bolsonaro (devido ao fato de terem sido e de serem
repetidos incessantemente), quanto os discursos que são produzidos em
outros lugares, por outros sujeitos (como aqueles que ocupam a posiçãosujeito autorizada e legitimada ao dizer sobre a vacina, sobre o vírus,
sobre os protocolos de higiene), dizeres que atravessam o discurso do
sujeito coletivo.

Figura 3: Mobilização Frente Fora Bolsonaro.
Fonte: Disponível em: <indmetalsjc.org.br/n/5612/atos-pelo-fora-bolsonaro-voltarao-as-ruas-no-dia-24-dejulho>.

Antes de finalizarmos esse gesto de análise, tendo-se como
escopo o enunciado “Fora Bolsonaro Genocida”, cremos ser profícuo
nos determos na análise do funcionamento discursivo de um enunciado
que sustenta o sentido de genocida: “No meu caso particular, pelo meu
histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria
preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma
gripezinha ou resfriadinho, como disse aquele famoso médico daquela
famosa televisão” (grifos nossos) - Declaração proferida por Jair Bolsonaro
em rede nacional, em defesa pela volta à normalidade”, no momento em
que o Brasil acumulava exorbitantes números de mortes pela COVID-19.
Frente a essa formulação, é preciso nos atermos à adjetivação
GRIPEZINHA. Há na posição sujeito presidente um dizer que questiona
a gravidade da doença e, colocando-a no espaço da banalidade, de algo
comum, produz um efeito de mentira, de fantasia, marcando na língua
a falta de empatia com os doentes e familiares daqueles acometidos
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pelo vírus. O uso da expressão na sua forma diminutiva discursiviza
esse processo, apartando o tema do âmbito de crise sanitária ou mesmo
de colapso do sistema de saúde nacional (SUS) para algo que é pífio,
irrelevante: ora, é apenas uma “gripezinha”.
Esse efeito de sentido de minimização de uma doença é produzido
por discursos pré-construídos que se filiam a uma rede de memória cujos
sentidos de banalização, de desatenção, de menosprezo são verificados
na materialidade linguístico-discursiva pelo sufixo - inha, na formação
discursiva em que se inscreve o sujeito do dizer, na posição ideológica de
onde enuncia o sujeito discursivo, que ocupa o lugar social de ‘presidente’.
Dessa maneira, com a diminuição da gravidade da doença - ancorado a
dizeres populares - esse sujeito filia-se a enunciações que desautorizam
as recomendações, a validade da ciência, as recomendações médicas e
da Organização Mundial de Saúde (OMS), funcionamento este que nos
parece ser da ordem do repetível em sua trajetória política.
CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste ponto, vislumbrando um desfecho para esses movimentos
reflexivos, tomamos finalmente o enunciado que nos instigou a embrenhar
pelos caminhos de sentidos produzidos pelos acontecimentos que nos
acercam (e nos assolam), os quais só fazem sentido se mergulharmos nas
memórias que os margeiam, os atravessam, os constituem, os enredam,
entrecruzando discursos e, portanto, sentidos passados, presentes e
futuros. Ei-lo: o enunciado “Fora Bolsonaro Genocida”.
Fizemos o caminho inverso de um roteiro de história de suspense:
já contamos para os leitores e ouvintes o enredo, já destrinchamos as
tramas, já desfizemos as dúvidas... (Imaginem! Quanta pretensão! Nunca
estivemos com tantas dúvidas!)
“Fora Bolsonaro Genocida”: enunciação saturada, sentidos
saturados... de furos. Furos que nos permitem resistir no embate, na
tensão entre memórias e acontecimentos na produção de discursos de
sentidos desviantes, deslizantes, combativos, de denúncia.
Nossas reivindicações não representam apenas um acontecimento
histórico, mas, principalmente, um acontecimento discursivo: o nome
Bolsonaro foi colocado em xeque para conquistar um novo significado,
transformando-se - mediante deslocamento de sentidos, de atualização
das memórias - em uma expressão de resistência, de refutação, que
clama pelo fim da política genocida legitimada pelo Estado brasileiro.
Afinal, o ‘Messias’ não veio para nos salvar, mas para nos... matar!

32

v. 17 • p. 18-33 • Número Temático 2021

REFERÊNCIAS
ACHARD, Pierre et al. Papel da memória. Tradução de José Horta Nunes. 4. ed. Campinas:
Pontes, 2015.
BAUMAN, Z.; DONSKIS, L. Mal líquido: vivendo num mundo sem alternativas. São
Paulo: Zahar, 2019.
INDURSKY, Freda. A memória na cena do discurso. IN: INDURSKY, Freda; MITTMANN,
Solange; LEANDRO FERREIRA, Maria Cristina. (orgs.). Memória e história na/da Análise
do Discurso. Campinas: Mercado de Letras, 2011.
LEANDRO FERREIRA, Maria Cristina. Glossário de termos do discurso. Campinas:
Pontes Editores, 2020. 298 p.
MBEMBE, Achile. Necropolítica. São Paulo, sp: n-1 edições, 2018.
PÊCHEUX, Michel. O discurso: estrutura ou acontecimento. Tradução de Eni Puccinelli
Orlandi. 3. ed. Campinas: Pontes, 2002.
______ . Semântica e discurso: uma crítica à afirmação do óbvio (1975). Tradução Eni
Puccinelli Orlandi... et al. Campinas: Editora da UNICAMP, 1988.

SUBMETIDO EM: 02/10/2021
ACEITO EM: 22/10/2021

33

Diálogos Pertinentes – Revista Científica de Letras

FANATISMO E POLÍTICA
CONTORNOS E RETORNOS DO DISCURSO
POLÍTICO-AUTORITÁRIO DE INVOCAÇÃO
MESSIÂNICA

2

FANATICISM AND POLITICS
OUTLINES AND RETURNS OF THE
POLITICAL-AUTHORITARIAN DISCOURSE
OF MESSIANIC INVOCATION
FREITAS, Ronaldo Adriano de
Doutor e mestre em Estudos de Linguagem pela Universidade Federal Fluminense (UFF).
Professor no Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia Fluminense (IFF-RJ).
E-mail: ronaldo.freitas@iff.edu.br
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-6081-5146
PERINI, Rudá da Costa
Mestre em Estudos de Linguagem pela Universidade Federal Fluminense (UFF). Graduado em
Letras pela Universidade Federal Fluminense (UFF).
Doutorando em Estudos de Linguagem bolsista CAPES pela Universidade Federal Fluminense
(UFF). Professor de Língua Portuguesa na Prefeitura de Itaboraí (SEMED/Itaboraí-RJ).
E-mail: ruda_perini@hotmail.com
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-9676-5803

RESUMO

Filiado à Análise de Discurso (Pêcheux-Orlandi) o presente
artigo analisa a interrelação entre o discurso religioso e o político,
a fim de compreender a organização discursiva que institui práticas
autoritárias de Estado. Para isso, ampliamos a discussão efetuada por
Klemperer (2009) sobre o funcionamento filológico-discursivo da
palavra “fanático” na linguagem nazista, e demonstramos como esse
funcionamento retorna na atualidade, analisando os resultados do
buscador Google para a palavra fanático, bem como sua implicação
no funcionamento do discurso político do governo Bolsonaro.
Palavras-chave: Análise do discurso. Discurso político. Discurso religioso. Fanático.
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ABSTRACT

Inserted in Discourse Analysis (Pêcheux-Orlandi) this article
analyzes the interrelation between religious and political discourse,
in order to understand the discursive organization that institutes
authoritarian State practices. For this, we extended the discussion
carried out by Klemperer (2009) about the philological-discursive
functioning of the word “fanatic” in the Nazi language, and we
demonstrate how this functioning returns today, analyzing the results
of the Google search engine for the word “fanatic”, as well how this
works in the political discourse of the Bolsonaro government.
Keywords: Discourse analysis. Political discourse. Religious discourse. Fanatic.
INTRODUÇÃO
Os discursos políticos, muito além de sua função de
camuflagem e de autojustificação, constituem também
um vestígio, uma rede de indícios para compreender
concretamente como se chegou até aqui, e ao mesmo
tempo para reconstruir a memória histórica a partir deles
(PÊCHEUX, 2014, p. 22)

A questão do/a político/a na linguagem é uma das frentes que
caracterizam a Análise do Discurso, tal qual proposta por Michel Pêcheux,
na França, como disciplina que busca compreender o funcionamento da
ideologia por sua materialização no ordinário da linguagem. Essa questão
sempre teve como objeto privilegiado a análise do modo como, na
política, em diferentes momentos, se capitulam sentidos que remontam
práticas e funcionamentos anteriores, possibilitando o delineamento de
uma rede de deslocamentos e repetições que constituem a trama do
dizer.
Na epígrafe de nosso texto, Michel Pêcheux (2014) chama a
atenção para a especificidade do discurso político, invocando a rede de
indícios da memória histórica por ele constituída. Tal colocação se dá no
prefaciamento do trabalho de Courtine (2014), obra em que o conceito de
condições de produção é intensamente desenvolvido para compreensão
das relações históricas entre o discurso religioso e o discurso político.
É por essa entrada que propomos, no presente artigo, o delineamento
do que denominamos o discurso político autoritário de invocação
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messiânica1, na busca por historicizar o modo pelo qual o proselitismo
na política deve ser associado a um discurso de interpretação unívoca
de dominação e anulação de quaisquer forças que venham a ele se opor.
Procuramos, assim, compreender o funcionamento do discurso religioso
como constitutivo das condições de produção do discurso político
do presidente brasileiro Jair Messias Bolsonaro em sua relação com o
religioso.
O gesto analítico que aqui imprimimos é constituído por três
movimentos: Inicialmente, tomamos a análise efetuada por Klemperer
(2009) sobre o funcionamento filológico-discursivo da linguagem
nazista, em especial da palavra “fanático”, tomada como índice do
funcionamento que aqui procuramos analisar, produzindo um batimento
entre tais análises e posicionamentos de Adolf Hitler em “Mein kampf”,
livro que no Brasil foi traduzido como “Minha luta”. No segundo
movimento, procuramos rastros desse funcionamento em discursos de
organização lexical que caracterizam nossa sociedade, entendendo como
exemplos desses discursos os buscadores da internet e os dicionários
online veiculados por estes buscadores. Por último, mostramos como
esse funcionamento retorna na atualidade, na emergência de um discurso
político que advoga elementos da religiosidade como estruturante de
suas práticas.
O TERMO “FANÁTICO” E A RELAÇÃO ENTRE AUTORITARISMO E
RELIGIOSIDADE

A relação entre o político e o religioso é tema de inúmeros trabalhos
que buscam compreender o funcionamento do tecido social e as relações
que nele se constituem. A história nos ensina que “As primeiras formas
de poder concentrado e de institucionalização política foram construídas
por sacerdotes-reis” (CLAVAL, 2011, n.p.); de modo que, para esse autor,
a religião opera como “fonte da autoridade política” (ibidem). Entre os
que teorizaram essa relação, Maquiavel (2011) exorta ao príncipe que
“deves parecer piedoso, fiel, humano, íntegro, religioso e sê-lo, mas com
a condição de estares com ânimo disposto a, quando necessário, não o
seres, de modo que possas e saibas tornar-te o contrário” (MAQUIAVEL,
2011, p. 87).
1. Optamos por “messiânica” em vez de religiosa aqui em referência ao segundo nome do presidente, do qual
ele mesmo já se valeu para produzir dizeres como: “E daí? Lamento. Quer que eu faça o quê? Sou Messias, mas
não faço milagres”. Fala proferida em abril de 2020 durante coletiva de imprensa resposta a questionamento
sobre o número de mortes causadas pela pandemia de COVID-19. Disponível em: https://noticias.uol.com.br/
videos/2020/04/28/sou-messias-mas-nao-faco-milagres-diz-bolsonaro-sobre-recorde-de-mortes.htm. Acesso em:
29 set. 2020
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Ames (2002) afirma que para esse autor renascentista “a religião
ensina a reconhecer e a respeitar as regras políticas a partir do mandamento
religioso” (AMES, 2002, n.p.). Destacando ainda a possibilidade de que
essa ação diga respeito tanto ao “aspecto coercivo exterior da disciplina
militar ou da autoridade política quanto o caráter persuasivo interior da
educação moral e cívica para a produção do consenso coletivo” (ibidem).
Na mesma direção, séculos depois, Althusser (1985) põe em primeiro
lugar na lista de aparelhos Ideológicos de Estado (AIE) os AIE religiosos;
mostrando o funcionamento do discurso religioso na conformação do
Estado, uma vez que “os AIE ‘funcionam’ predominantemente através
da ideologia, o que unifica a sua diversidade” (ALTHUSSER, 1985, p.
70-71).
O funcionamento social do discurso religioso é, portanto, parte do
cimento ideológico, de modo que, nas palavras do propositor da teoria
dos Aparelhos Ideológicos de Estado, “a ideologia na qual funcionam,
está de fato sempre unificada, apesar de sua diversidade e contradições,
sob a ideologia dominante, que é a ideologia da ‘classe dominante’”
(ibidem) . O discurso religioso participa, portanto, de um processo de
contigenciamento das demandas das classes sociais dominadas aos
interesses dominates, estabilizando (pela dominação) a organização
social.
No entanto, não é desse funcionamento sistematizante que
tratamos aqui ao propor a interrelação entre o discurso religioso e o
político, mas da apropriação do funcionamento do discurso religioso
pelo discurso político. A designação “discurso político autoritário”, que
ora propomos, diz respeito aos modos de organização discursiva que
instituem a necessidade/legitimidade da aniquilação/destruição (mesmo
física) de oponentes. Propomos tal designação a partir de Orlandi (2011),
que denomina discurso autoritário “aquele em que a reversibilidade
tende a zero, estando o objeto do discurso oculto pelo dizer, havendo
um agente exclusivo do discurso e a polissemia contida. O exagero é a
ordem no sentido militar” (ORLANDI, 2011, p. 154).
Se para a autora, o exemplo de exagero desse tipo de discurso é
a “ordem no sentido militar”, acrescentamos que no discurso político
autoritário é a própria possibilidade de que um discurso a ele se oponha
que é interditada, submetendo a própria existência civil a tal “ordem”;
pela produção discursiva de jogo de antecipação, qualquer outra posição
é indigna, abominável e ameaçadora, devendo ser calada a qualquer
preço. É a criação de “valores absolutos” que sustenta a possiblidade
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de destruição, não só da ideia de seu opositor, mas do próprio opositor
tomado como inimigo.
O funcionamento de um discurso único, inquestionável, dado
como um valor em si carrega uma forte relação com o discurso religioso,
cuja sustentação é provida pela inquestionável ordem do sobrenatural.
Para pensarmos essa relação entre o discurso político autoritário e o
discurso religioso, tomamos por base o discurso produzido ao longo do
governo nazista de Adolf Hitler, que embora apoiasse seu discurso de
eugenia em duvidosas bases pseudocientíficas, não deixa de adotar o
modo de funcionamento do discurso religioso como forma de anulação
do discurso opositor, conforme mostramos a seguir.
A relação entre linguagem e autoritarismo é o objeto de análise
de Victor Klemperer em LTI: a linguagem do terceiro reich. Nessa obra,
Klemperer ilumina aspectos da linguagem alemã, em uso no período
da segunda guerra mundial, que desvelam a tese primordial do livro: a
consolidação do nazismo se deu na medida em que dominou a linguagem;
isto é, o poder exercido pelo regime nazista, através de mecanismos
imaginários e inconscientes, impõe controle sobre a linguagem, logo
sobre o pensamento.
O nazismo se embrenhou na carne e no sangue das massas
por meio de palavras, expressões e frases impostas pela
repetição, milhares de vezes, e aceitas inconsciente e
mecanicamente. [...] O que acontece se a língua culta tiver
sido constituída ou for portadora de elementos venenosos?
Palavras podem ser como minúsculas doses de arsênico:
são engolidas de maneira despercebida e parecem ser
inofensivas; passado um tempo, o efeito do veneno se faz
notar (KLEMPERER, 2009, p. 55-57).

Com uma mescla aterradora de autobiografia e análise linguística,
Klemperer – filólogo, professor universitário, marido, alemão, judeu
– nos coloca advertidamente diante de uma experiência dura e cruel
vivenciada por ele e sua esposa, Eva Klemperer, ao sobreviverem ao
regime nazista, então autointitulado Terceiro Reich.
O autor assiste perplexo o encadeamento de fatos históricos;
da ascensão do partido nazista com apoio de grande parte do povo
alemão ao fim da guerra; a derrocada dos exércitos alemães e o suicídio
de seu führer, Adolf Hitler. Klemperer presencia a consolidação do
poder autoritário guiado por forte ideologia antissemita que implica,
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ascendentemente, na medida em que se fixa pela via da linguagem, de
exclusão social e confisco de bens a perseguição, exílio ou extermínio
dos judeus nos campos de concentração. O olhar de alguém que vivencia
tais acontecimentos, nos permite enxergar vários níveis do processo,
porém as lentes filológicas de Klemperer clareiam o fio condutor da
obra, o estudo da linguagem: palavras surgem, palavras desaparecem,
intensifica-se o uso de certos prefixos, determinados estrangeirismos se
tornam frequentes, palavras são ressignificadas, etc.
Um dos processos de ressignificação trabalhados por Klemperer
aponta o caminho da construção do dispositivo analítico que delineamos
para compreensão do entrelaçamento entre o discurso religioso e o
discurso político autoritário caracterizador do nazismo: no capítulo
9, intitulado Fanático, algo da ordem da familiaridade nos captura na
leitura e, entre tantas coisas estranhamente familiares, nos faz parar.
Explicamos. Nesse capítulo, vemos como a LTI traz as palavras “fanático”
e “fanatismo”, não originárias da língua alemã, para atender a seu projeto
perverso de controle da linguagem, das mentes e dos corpos.
Como demonstra Klemperer, a significação possível até 1932, um
ano antes da tomada do poder pelo partido nazista, era com “forte carga
negativa, com conotação de ameaça e repulsa [...] uma qualidade malvista, algo a meio caminho entre crime e doença” (KLEMPERER, 2009, p.
114). A LTI, contudo, provoca ruptura nessa filiação de sentidos, passando
“fanático” a significar positivamente, isto é, “tratava-se de supervalorizar
conceitos como valentia, dedicação, abnegação, tenacidade ou, mais
precisamente, fazer um enunciado global que associava de maneira
gloriosa todas essas virtudes” (ibidem, p. 115).
A percepção dessa utilização pode ser rastreada nas palavras do
próprio líder nazista, Adolf Hitler, que, ao compor o manual para da
operação genocida, Mein Kampf, obra considerada a bíblia nazista,
escreve:
O futuro do movimento depende do fanatismo, mesmo
da intolerância, com a qual seus adeptos o defenderem
como a única causa justa e defenderem-na em oposição a
quaisquer outros esquemas de caráter semelhante.
A grandeza de toda organização ativa que corporifique
uma ideia está no fanatismo religioso e na intolerância com
que agride todas as outras, convencidos os seus adeptos de
que só eles estão com a razão.
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A grandeza do Cristianismo não está em qualquer tentativa
para reconciliar-se com as opiniões semelhantes da filosofia
dos antigos, mas na inexorável e fanática proclamação e
defesa das suas próprias doutrinas (HITLER, 1934, p. 152).

É o próprio Hitler que associa o movimento nazista à formulação
de um fanatismo como forma de desenvolvimento de um sentido único,
incapaz de ouvir e capaz de atacar quaisquer outros sentidos que possam
se opor a verdade por ele apregoada, tomada nas palavras do autor como
“única causa justa”. O mesmo autor, na sequência, certifica que o modelo
se baseia no funcionamento do discurso religioso, garantidor de posse
da razão centralizada capaz de corporificar uma ideia; é ainda o mesmo
autor que indicará esse funcionamento no cristianismo, reconhecendo a
grandeza do Cristianismo enquanto movimento que lhe inspira.
Retornando a Klemperer, “fanático”, na LTI, passa a ser empregado
no lugar de “apaixonado”. Com a repetição e as frequentes tentativas
de naturalizar esse sentido positivo, que se intensificam ao passo que
a derrota na guerra se torna iminente e o fanatismo se torna ainda mais
necessário para permanência do Terceiro Reich, a palavra se embota e
escapa de vez à tentativa de se fixar o sentido positivo.
Essa mudança de sentidos não se dá sem a contradição que é
própria do funcionamento da língua, isto é, a palavra pode significar “x”
e também “y”. Klemperer exemplifica, em outros termos, esse processo:
Antes do Terceiro Reich ninguém poderia ter pensado em
valorizar positivamente o termo “fanático”. E a conotação
negativa está associada de forma tão indelével à palavra
que a própria LTI, vez por outra, a usa com sentido
negativo. Em Mein Kampf, Hitler fala com desdém dos
Objektivitätsfanatiker [fanáticos da objetividade]. No
período áureo do Terceiro Reich surgiu uma monografia
enaltecedora, escrita por Erich Gritzbach, chamada
Hermann Goring, obra e personalidade, totalmente
alinhada aos clichês da linguagem nazista, na qual
constava que a mais indigna das heresias, o comunismo,
provou ser capaz de educar o povo para que ele se tornasse
mais fanático. Esse caso é um deslize quase cômico, uma
impossível recaída no emprego da linguagem de outrora.
Aconteceu, em casos isolados, até com o próprio mestre
da LTI. Em dezembro de 1944, certamente tendo como
modelo o pronunciamento de Hitler, Goebbels ainda fala
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no “fanatismo confuso de alguns alemães incorrigíveis”
(KLEMPERER, 2009, p. 114-115).

Como sinaliza Klemperer, aí se dá o “revés da palavra” (ibidem,
p. 116).
Para pensar este movimento, recorremos às noções de paráfrase e
polissemia. Orlandi entende que a paráfrase está para a produtividade,
o “constante retorno a um mesmo espaço dizível” (2011, p. 137). Já
a polissemia está para a criatividade, “desloca o ‘mesmo’ e aponta
para a ruptura” (ibidem). Esses dois processos convivem em tensão no
funcionamento da língua. Como vimos, no nazismo, a LTI foi capaz
produzir a ressignificação da palavra “fanático”, porém não sem
contradição; o que faz surgir um sentido outro que não o é sem o mesmo.
Aí se confronta um processo de ruptura com a força de um processo
parafrástico que se recusa a desaparecer.
Klemperer fecha o capítulo Fanático com as seguintes palavras:
[...] enquanto por toda a parte restos da LTI são assimilados
pela linguagem atual, a palavra fanatisch desapareceu. O
que nos permite concluir que, na consciência popular, a
verdade se manteve viva: um estado de espírito confuso,
próximo da doença e do crime, havia sido considerado
como virtude suprema durante doze anos (ibidem).

O desaparecimento da palavra “fanático” após a queda do regime
nazista é registrado por Klemperer como um sintoma do esvaziamento do
poder de circulação do discurso nazista. Se no apogeu dessa circulação
“fanatismo” circula como qualidade almejada, a queda do império
marca a volta de seu sentido depreciativo, o retorno e a prevalência
de uma memória popular que associa a palavra à doença e ao crime,
termos que, embora excludentes, trazem o sentido comum de algo a ser
combatido.
A análise proposta por Klemperer e os excertos de Hitler dão
pistas importantes para a compreensão da articulação entre o discurso
político autoritário e o religioso. Klemperer aponta o termo “fanático”
como índice do funcionamento de um discurso que subverte a vontade
de um grupo a outro, pela identificação deste a valores inquestionáveis,
imutáveis, sobrenaturais. O reconhecimento desses valores como “única
causa justa” não se justifica por nenhuma razão, mas por um idealismo
fundante, fundamentalista. Recorremos novamente ao discurso do
próprio Hitler, que relaciona a habilidade de liderança dos grandes
estadistas e generais ao dom divino:
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Assim como um célebre artista não pode ser substituído e
nenhum outro acerta concluir um quadro já quase pronto,
o mesmo acontece com os grandes poetas e pensadores,
os grandes estadistas e os grandes generais. A sua atividade
não é formada mecanicamente, mas é um dom da graça de
Deus (HITLER, 1934, p. 153).

A relação entre o atributo divino do grande estadista, proclamado
por Hitler, e o fanatismo de seus seguidores, demonstra o modo de
articulação do discurso nazista, que ora tomamos como característico
do discurso político autoritário de invocação messiânica. O grande
estadista deve ser interpretado como possuidor dessa graça, que torna
seus desígnios inquestionáveis e seus opositores inimigos. Os sentidos
em jogo nesse tipo de discurso não é a lógica, ou a ética, mas a
confiança inquestionável exercida pelo líder. É essa confiança, da ordem
do sobrenatural, que produz o fanatismo.
Retomando Orlandi, encontramos o que ela denomina como
“modos de representação e obscuridade” (ORLANDI, 2011 p. 244), isto
é, o “mecanismo de incorporação de vozes [...] uma voz que se fala na
outra da qual é representante” (ibidem). A autora exemplifica: “quando
digo que a voz de Deus se fala no padre, é ‘como se’ Deus falasse: a voz
do padre é a voz de Deus. Essa é a forma da representação, ou seja, da
relação simbólica” (ibidem, aspas e itálico da autora). Antes disso, na
mesma página, a Orlandi dispõe:
Podemos fazer um paralelo entre o discurso religioso e
outros tipos de discurso:
a)
No discurso religioso: a voz de Deus se fala no
padre;
b)
No discurso político: a voz do povo se fala no
político;
[...] Essa é, para nós, a forma da mistificação: em termos
de discurso, é a subsunção de uma voz pela outra (estar no
lugar de), sem que se mostre o mecanismo pelo qual essa
voz se representa na outra. O apagamento da forma pela
qual o representante se apropria da voz é que caracteriza
essa mistificação. (ibidem, itálico da autora)
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Esse paralelo estabelecido pela autora é a chave para a compreensão
do que aqui tratamos como o discurso político autoritário de invocação
messiânica: seu funcionamento deriva da apropriação invertida das
vozes que caracterizam o discurso religioso e o político. Enquanto no
modelo produzido por Orlandi, a voz de Deus se manifesta no discurso
religioso; e a voz do povo, no discurso político; no discurso político
autoritário de invocação messiânica é a voz de Deus que se manifesta no
político – inversão fundamental para seu funcionamento.
Nessa inversão, interdita-se a relação entre a voz do povo e a
voz de Deus afirmada no dito popular pela “assimetria fundamental
que caracteriza a relação falante/ouvinte no discurso religioso, [...] há
uma separação (diferença?) entre a significação divina e a linguagem
humana” (ibidem, p. 245). Nesse desnivelamento, se a voz do povo,
baseada na linguagem humana, é capaz de sustentar dissonâncias,
equívocos e contrariedade; a voz de Deus é unívoca, singular e superior.
Não há nos desígnios divinos espaço para a interpretação, pois a própria
interpretação, uma vez regulada pelo funcionamento do discurso
religioso, se constitui manifestação da vontade divina e injunção à
adesão.
O fanatismo, conclamado pelo regime nazista, funciona assim
como o reconhecimento dessa propriedade divina de representação na
fala do líder político, que reclama para si, verbal ou ritualisticamente,
esse lugar de representação e as propriedades que dela derivam, capazes
de estabelecer à toda e qualquer contrariedade o lugar de inimigo a ser
destruído pela desqualificação da própria possibilidade de sustentação
desse outro como heresia, imoralidade e abjeção.
A CIRCULAÇÃO DE “FANÁTICO” NA CONTEMPORANEIDADE

A inversão que explicitamos acima nos conduz de volta ao
processo de produção de sentidos de “fanático”. A fim de compreender
o funcionamento de sublimação do sentido produzido pelo regime
nazista e registrado por Klemperer, registramos a atualização dos
sentidos do termo nas atuais condições de produção no intuito de rastrear
possíveis resquícios desses sentidos, aqui tomados como índices dessa
representação do discurso religioso nas práticas políticas; ensejando que,
como desenvolvemos, a invocação dessa representação constitui marca
categórica do autoritarismo enquanto prática política, dada a relação
assimétrica que a sustenta.
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Para tal registro, recorremos a Freitas (2020), que, ao analisar o
funcionamento dos buscadores de internet como ferramentas de gestão
lexical contemporâneas, demonstra que esses dispositivos – em especial
o Google, por seu poder de circulação – trabalham “como porta de
entrada para a consulta lexical na internet, cumprindo por vezes a
atividade meio e a atividade fim; caminho e chegada dessas consultas”
(FREITAS, 2020, p. 98). Considerando, assim, com o autor, que essas
ferramentas instrumentalizam a língua, produzindo nela a injunção ao
dizer e a legitimação das práticas discursivas com a materialização de
suas contradições, buscamos indícios do funcionamento de “fanático”
na atualidade. Para tanto, procedemos à consulta do termo no buscador
Google, obtendo o seguinte resultado:2

Figura 1:
Fonte: Captura de tela. Pesquisa pela palavra “fanático” no buscador Google. Acesso em 20 set. 2020
2. Até a data de 20 de setembro de 2020, o primeiro resultado apresentado pelo buscador era o de nomeação do
personagem em quadrinhos “Fanático” (Juggernaut), seguido pela referência à Wikipédia, e, só depois, dicionários
online. A partir dessa data o Dicionário Google passou a ocupar o lugar de destaque nas pesquisas.
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Os primeiros itens retornados pela busca podem ser assim
descritos: em primeiro plano, o acionamento do Dicionário Google,
que apresenta o tratamento lexicográfico produzido para “fanático” nos
seguintes termos:
Fanático
Adjetivo
1. que se acredita inspirado pelo espírito divino, por uma
divindade; iluminado.
2. que tem zelo excessivo pela religião; intolerante.
Semelhantes
Admirador; obstinado; adorador; adorante; aficionado;
apaixonado
Ocupando também o plano principal, a coluna lateral da página
de respostas faz referência a “Fanático” como nome de um personagem
de histórias em quadrinhos:
Juggernaut
Personagem de quadrinhos
Juggernaut, também conhecido como Fanático, é
um personagem de quadrinhos da Marvel Comics, usado
principalmente como vilão nas histórias dos X-Men. Wikipédia
Logo abaixo do verbete do Dicionário Google, a página do
buscador apresenta direcionamentos para as perguntas comumente
realizadas em seu sistema:
As pessoas também perguntam
O que é uma pessoa fanático?
O que leva uma pessoa ao fanatismo?
O que é um Juggernaught?
O que é um fanático religioso?
Ainda mais abaixo, a página apresenta outras ligações para a
Wikipédia e para outros dicionários online:

45

Diálogos Pertinentes – Revista Científica de Letras

Figura 2:
Fonte: Captura de tela. Outras ligações apresentadas pela pesquisa por “fanático” no buscador Google. Acesso
em 20 set. 2020.

A leitura dos itens descritos acima permite algumas análises que
demonstram o funcionamento contraditório do termo “fanático” em
circulação no atual momento. Essa contradição é marcada na língua
por relações de sentidos que comparecem nos resultados mostrados.
Tomemos inicialmente a coluna lateral que designa um personagem de
história em quadrinhos:
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Figura 3:
Fonte: Captura de tela. Coluna lateral da pesquisa por “fanático” no buscador Google. Acesso em 20 set. 2020.

O funcionamento da contradição se marca, por um lado, no
lugar de “vilão” atribuído ao personagem; produzindo-lhe o lugar do
crime e da maldade; mas antecipada, pelo advérbio “principalmente”,
a possibilidade de em determinados momentos, não ocupar tal lugar
de vilania. Fanático é, não necessariamente, vilão; podendo em alguma
situação, ser também o herói.
Por sua vez, os demais registros da palavra “fanático” estão,
num primeiro momento, diretamente ligados à ideia de religiosidade,
sustentando a relação que apontamos em nosso trabalho entre o apelo
à religiosidade e o fanatismo requerido pelo discurso autoritário do
nazismo. Na seção de perguntas comuns apresentada pelo sistema de
buscas, além da relação com o personagem da história em quadrinhos,
destacamos a presença da construção “fanático religioso”, além da
oposição entre as perguntas 1 e 2: “O que é uma pessoa fanático?”; “O
que leva uma pessoa ao fanatismo?”. Se na primeira pergunta o verbo
“ser” aponta para “fanático” como uma característica da “pessoa”, na
segunda destaca-se um processo que “leva uma pessoa” a essa condição.
Novamente não há nexo entre fanatismo e alguma falha constitutiva.
Por último, o verbete de dicionário oferece diversos elementos
a nossa análise. Na versão resumida apresentada no carregamento da
página, as duas definições apresentadas ligam diretamente “fanático”
à ideia de religiosidade. A primeira delas apresenta, justamente, a
relação necessária entre o seguidor e o líder político que advoga para
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si a iluminação divina como atributo de governabilidade “que se
acredita inspirado pelo espírito divino, por uma divindade; iluminado”,
definição que coloca o fanatismo como condição para o funcionamento
do discurso político autoritário de invocação messiânica. A segunda
definição “que tem zelo excessivo pela religião; intolerante” atrela o
fanatismo ao excesso e à intolerância; marcas de todo discurso que se
pretende aceito como “verdade absoluta”.
No entanto, a própria versão resumida do verbete apresenta
como palavras semelhantes: “admirador” e “apaixonado”, sentidos que
Klemperer (2009) destacada em sua análise do discurso nazista:
Essa frequência da palavra no domínio da política a projetou
para outras áreas, graças aos escritores ou à conversa
diária. Onde antes se dizia ou escrevia leidenschaftlich
[apaixonado], passou-se a dizer “fanático”. Para que isso
acontecesse foi necessário submeter o conceito a um certo
enfraquecimento, uma espécie de banalização, uma perda
de dignidade (ibidem, p. 114).

Essa possibilidade de sentidos de conotação positiva para “fanático”
fica mais assertiva quando o clique sobre o comando <Traduções e
mais definições> (cf. figura 1), expõe o sentido depreciativo da terceira
entrada do dicionário, “que se mostra excessivamente entusiástico,
exaltado, de uma devoção quase sempre cega; apreciador apaixonado.”,
é modalizado – há uma abertura entre “devoção cega” e “devoção quase
sempre cega” que comparece na definição. Essa abertura é ratificada
pelos exemplos dados nessa definição, uma vez que “f. por futebol, por
música” possuem em nossa sociedade uma dimensão bastante positiva;
não sendo estranha a figura de um “torcedor fanático pelo seu time”.
Há, portanto, nessas construções, espaço para a relativização do termo
fanático, uma vez que a própria ideia de excesso trazida pelo dicionário
não evidencia um demérito, pois traz uma memória de dedicação e zelo
propagadas pelo discurso religioso.
A correlação entre a possibilidade de existência de “um bom
fanático’ (O fanático do bem) e o “que se acredita inspirado pelo espírito
divino” trazido na primeira definição mostram que, apesar de certa
interdição que pesa sobre “fanático”, há no trabalho de sua definição
espaço para a interpretação de aspectos positivos; o que denuncia a
possibilidade, marcada na língua, de desenvolvimento desse sentimento/
condição no processo de produção de subjetividades de nosso atual
momento.
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O PROSELITISMO POLÍTICO DO GOVERNO BOLSONARO

Considerada a relação entre o fanatismo, o funcionamento
do discurso político autoritário, e a possibilidade de concepção de
aspectos do fanatismo tomados como positivos em nossa sociedade
(por consequência, da possibilidade de ancoramento de subjetividades
nesses sentidos) passamos a descrever brevemente algumas sequências
discursivas produzidas ao longo do governo de Jair Bolsonaro que
estabelecem conexões entre o funcionamento que descrevemos e a
eficácia do discurso desse governo junto a seus apoiadores. Listamos
assim 3 sequências discursivas que representam essa relação:
SD1: A adoção de um slogan de campanha, repetido ao longo de seu
governo, em que há invocação do discurso religioso: “Brasil acima de
tudo. Deus acima de todos”.
SD2: A declaração dada pelo presidente em 10/07/2019, em culto
evangélico na Câmara dos Deputados, de que indicaria para o Supremo
Tribunal Federal um ministro “terrivelmente evangélico”: “Muitos tentam
nos deixar de lado dizendo que o estado é laico. O estado é laico, mas
nós somos cristãos. Ou para plagiar a minha querida Damares [Alves,
ministra]: Nós somos terrivelmente cristãos. E esse espírito deve estar
presente em todos os poderes. Por isso, o meu compromisso: poderei
indicar dois ministros para o Supremo Tribunal Federal [STF]. Um deles
será terrivelmente evangélico”3.
SD3: A condução de uma celebração ecumênica, em 12/04/2020, em
que a partir do Palácio do Planalto, e com transmissão pela TV Brasil
(Estatal), o presidente se reuniu com cerca de 20 líderes religiosos para
celebrar a páscoa, e que segundo o site oficial do governo brasileiro
teve por objetivo “levar mensagens de fé ao povo brasileiro”4.
As três sequências acima demonstram o funcionamento do discurso
político do atual governo: marcado como um compromisso eleitoral, a
presença da religiosidade se materializa de dentro pra fora e de fora
para dentro. Ao declarar critérios religiosos em um ato de governo da
3. Disponível em: https://g1.globo.com/polit
ica/noticia/2019/07/10/bolsonaro-diz-que-vai-indicar-ministro-terrivelmente-evangelico-para-o-stf.ghtml. Acesso
em: 30 jul. 2020.
4. Disponível em: https://www.gov.br/planalto/pt-br/acompanhe-o-planalto/noticias/2020/4/presidente-bolsonarose-reune-com-lideres-religiosos-em-celebracao-de-pascoa. Acesso em: 30 jul. 2020
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importância de uma indicação para o Supremo Tribunal Federal, o
presidente se inscreve como representante de um segmento religioso na
estrutura dos poderes federativos, por outro lado, ao unir autoridades
religiosas sobre a sua tutela, ele assume o lugar de líder religioso, e como
tal, assume o lugar de escolhido por Deus para o comando do país.
A estrutura de um governo autoritário está intimamente ligada à
adesão das massas a essa autoridade. O autoritarismo não funciona sem
a legitimação de um segmento que o apoie e suporte. Em outras palavras,
o autoritarismo não é para todos; é o tratamento dado ao discurso de
oposição que caracterizará seu funcionamento.
Chamamos a atenção para o funcionamento histórico do processo
de laicização do governo brasileiro. As tomadas de práticas religiosas
remetem ao império, quando a relação religião/estado era regida pelo
patronato, que concedia ao imperador autoridade sobre as decisões
eclesiásticas. “Com o padroado, os religiosos eram uma espécie
de funcionários do Estado, devendo obediência ao chefe de Estado”
(HEINSFELD, 2021, p 197). O que aponta para a base teocrática da
formação do Estado brasileiro.
Ao longo de toda república, o discurso político por diversas
vezes flertou com o religioso, mas essa relação nunca foi assumida e
oficializada. A menção ao funcionamento do discurso religioso foi
sempre regrada por uma ética laicizante que agora é quebrada em nome
de um discurso de representatividade do cristianismo enquanto coletivo
denominacional religioso culminado na eleição de um presidente
“escolhido por Deus” e autorizado a agir em seu nome.
Esse discurso produz o efeito de legitimação dos atos de governo
e colocação da figura de Bolsonaro como o legítimo representante de
Deus. Essa representação se materializa no discurso de seus seguidores,
que projetam na imagem de Bolsonaro a do próprio Cristo, perseguido
e acusado apesar de sua dignidade. É o que vemos na imagem abaixo,
divulgada nas redes sociais de uma deputada da base aliada do governo
Bolsonaro:
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Figura 4:
Fonte: Imagem que circulou nas redes sociais5.

Trata-se, como falamos, de um discurso de interpretação unívoca
de dominação e anulação de quaisquer forças que venham a ele se
opor: os que se opõe a Bolsonaro estão esfaqueando o próprio Cristo
por ele representado. Comparece aí de maneira bastante significativa o
entrecruzamento da imagem de Jair Messias Bolsonaro com a imagem
do messias Jesus. Se Jair Messias é o próprio Jesus messias encarnado,
todos os que se opõe são traidores, Judas.
De volta à palavra “fanático”, encontramos entre os resultados
apresentados pelo Google como “semelhantes” (ver figura 2) um termo
corrente que compartilha a mesma raiz etimológica. Entre as muitas
palavras ali registradas, “fã” é constituída pela redução de fanático:

Figura 5:
Fonte: Captura de tela. Resultado para pesquisa da palavra “fã” no buscador Google. Acesso em 20 set. 2020.
5. Disponível em: https://www.facebook.com/steffesomfreitasdireita.avozdopovo/posts/695438327880240/.
Acesso em: 30 jul. 2020.
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Trata-se de processo de redução morfológica e semântica: reduzse o tamanho da palavra e sua carga semântica discursiva; que já não
carrega o sentido pejorativo interditivo de fanático. Se, como mostramos,
a palavra “fanático” já estaria autorizada a circular positivamente em
determinadas situações (os esportes, por exemplo), a palavra “fã” tem
livre circulação por representar a grande afeição dedicada ao objeto de
devoção.
É nesse item lexical que mais uma vez demonstramos os efeitos
do discurso político autoritário de invocação messiânica no governo
de Bolsonaro. Se seus detratores são inimigos, os que o apoiam são
seguidores, fãs.

Figura 6:
Fonte: Captura de tela. Página “Bolsonaro Fã Clube” na rede social Facebook6.

A relação entre um presidente que evoca a religiosidade como
marca de seu governo e a adesão a esse discurso sob a designação
de fã demonstra como tal discurso “cola” na sociedade. A existência
do “fã” na cadeia parafrástica de “partidário”, “militante”, “seguidor”,
“fã” demonstra o deslocamento entre a adesão a ideias para a adesão à
6. Disponível em: https://www.facebook.com/Bolsonaro-F%C3%A3-Clube-103659924308414. Acesso em: 30
jul. 2020.
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personalidade do líder. A relação rompe com o campo da identificação
ideológica para o campo da “grande afeição”. Fã, nesse caso, recupera
o lugar histórico-discursivo de fanático, lugar da adesão irredutível e da
tomada dos que a ele se opõe como inimigos a serem combatidos.
CONSIDERAÇÕES FINAIS

No presente artigo, propusemos um caminho de investigação
do discurso político que se principia pelas coordenadas deixadas por
Klemperer (2009) ao examinar a língua nazista. Para tanto, traçamos
um percurso investigativo que buscou abordar o enlace entre discurso
político e discurso religioso a partir de um olhar para a historicidade e
funcionamento da língua na atualidade em batimento com fragmentos
de discursos de Hitler sobre os quais, pode-se concluir:
As coisas ditas, os modos de dizer e mesmo os silêncios
de Hitler concorrem para estabelecer e reforçar o que seria
sua estreita ligação com Deus: ‘O Führer reiterou o seu
relacionamento estreito com a divindade, sua condição
especial de eleito e filho de Deus, sua missão religiosa’
(PIOVEZANI; GENTILE, 2020, p. 17).

Nessa visada, analisamos como o fanatismo, nas condições de
produção hodiernas, pode ser significado como uma qualidade. Para tal,
retornamos às considerações feitas por Klemperer (2009) a respeito da
palavra “fanático” no período de dominação nazista. Como demostra o
filólogo, a necessidade do regime nazista em arrebanhar seguidores fiéis
para que seu projeto político imperialista atroz funcionasse implicou,
entre outras coisas, numa mudança na língua.
Fanatismo, que antes poderia ser considerado algo repulsivo, na
linguagem nazista passou a significar uma valorosa qualidade. Como
expomos, esse traço de qualidade deixa rastros e afeta os sentidos que
o fanatismo tem atualmente. Esse funcionamento de uma memória do
dizer, assim entendemos, é sintomático do que aqui denominamos de
discurso político autoritário de invocação messiânica que, por sua vez,
se mostra como um indício alarmante da relação entre autoritarismo e
religiosidade no governo brasileiro.
Por conseguinte, não podemos calar o fato de que essa relação
(autoritarismo e religiosidade) produz efeitos materiais que se inscrevem
na vida cotidiana, nas políticas públicas, com efeito, na história.
Além disso, não se pode calar, tampouco, o fato de que esse modo de

53

Diálogos Pertinentes – Revista Científica de Letras

produção de sentidos (o que chamamos de discurso político autoritário
de invocação messiânica) constitui um aspecto fundante de uma língua
fascista: “não ser contestado para ser mais bem obedecido, eis ideal
regime de escuta da língua fascista” (PIOVEZANI; GENTILE, 2020, p. 19).
Indursky (2020), a esse respeito, salienta que as palavras por proferidas
pelo atual presidente rompem
[...] com o princípio ético da aceitabilidade que o lugar
discursivo de presidente pressupõe, deixando explícitas as
marcas do que estou designando de língua fascista. Vale
dizer: não se trata mais de uma memória atualizada pelo
discurso, como ocorria quando era deputado. Agora, no
lugar discursivo de presidente, a língua fascista apresenta
marcas de sua efetiva presença e atualidade. Dizendo de
outro modo: a língua política com que o capitão-presidente
exerce o poder é uma língua fascista (INDURSKY, 2020, p.
376).

Não pretendemos, ao trazer Klemperer e Hitler, traçar uma relação
direta, termo a termo, com os discursos do atual presidente brasileiro,
haja vista que “a história não se repete, mas as comparações entre
fenômenos históricos [discursividades] e agentes políticos costumam
esclarecer zonas mais ou menos obscuras dos fatos sociais ou concorrem
para mais bem compreendê-los” (PIOVEZANI; GENTILE, 2020, p. 45).
Não pretendemos, ainda, adentrar à seara da pertinência da utilização do
termo “fascista” para caracterizar o trigésimo oitavo governo brasileiro,
mas é possível (e necessário), ler os discursos que circulam nas condições
de produção atuais como discursos fascistas. Como analistas de discurso,
entendemos que a palavra tem potencial destrutivo; a palavra envenena,
evocando mais uma vez a metáfora de Klemperer. Logo, mantemos a
escuta atenta ao discurso, à língua fascista, porque sabemos que não há
discurso sem história, tampouco sem ideologia.
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RESUMO

Neste artigo, discutimos a produção de enunciados no site
da CONAQ acerca da pandemia entre quilombolas brasileiros. O
objetivo é analisar como a construção de um regime de verdade sobre
esse tema é uma estratégia de resistência dos sujeitos frente à barbárie
governamental, que os invisibiliza e os deixa morrer. Para tanto,
construímos um corpus com vinte enunciados coletados em uma
busca textual no referido site, a partir de quatro entradas, cada uma
com cinco resultados. Nossas análises estão ancoradas nos Estudos
Discursivos Foucaultianos, sobretudo nos conceitos de verdade e de
resistência. Esse referencial teórico também nos fornece a ferramenta
metodológica para análise, a partir dos princípios de dispersão,
regularidade, campo associado e raridade. Conclui-se que, diante do
descaso governamental para com os quilombolas, estes, em associação
com entidades sem fins lucrativos, elaboram regimes de verdade como
estratégias para o monitoramento da evolução da pandemia em suas
comunidades e buscam soluções, nos trâmites legais, para garantirem
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acesso à imunização, deixando-se objetivar pelos mecanismos do
biopoder.
Palavras-chave: Discurso. Verdade. Resistência. Quilombolas. Pandemia.
ABSTRACT

In this article, we discuss the production of statements in
the website of CONAQ about the pandemic within the Brazilian
quilombolas. The aim is to analyze how the development of truth
regime about this theme is a strategy of resistance from the quilombolas
subjects against the governmental barbarism that invisible them and let
them to die. For that, we constructed a corpus with twenty statements
collected in a textual search in the cited website, from four entrances,
each one with five results. Our analysis are anchored in Foucault’s
Discursive Studies, mainly in the concepts of truth and resistance.
This theoretical approach also gives us the methodological tool to
analysis, from the principle of dispersion, regularity, associated field
and rarity. We concluded that, besides the government neglect, the
quilombolas, with the help of some non-profit associations, elaborate
truth regimes as a strategy to monitor the evolution of the pandemic
in their communities and seek for solutions, in the law procedures, to
guarantee access to immunization, letting themselves objectivize by
the mechanism of biopower.
Keywords: Discourse. Truth. Resistance. Quilombolas. Pandemic.
INTRODUÇÃO
“Com o Covid-19, cadê o álcool em gel? Cadê as máscaras
gratuitas? Se depender do governo, iremos morrer”, diz
Manuel dos Santos, quilombo Mumbaça, em Traipu (AL). A
afirmação é uma resposta ao posicionamento do ministro
da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, nesta quarta-feira (18).
Ele, ao lado de outros ministros e do presidente Jair
Bolsonaro, afirmou, em entrevista coletiva, que o Sistema
Único de Saúde (SUS) estava presente em todo território
nacional. “Eu não tenho uma cidadezinha, não tem uma
comunidade quilombola, ou indígena, que não tenha o
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SUS. Nós podemos ter dificuldade, mas o sistema de saúde
vai estar ao lado dos 215 milhões de brasileiros”, disse
(BORGES, 2020, online).

As falas precedentes são de uma matéria publicada originalmente
no site Alma Preta e republicada no site da Coordenação Nacional de
Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas (CONAQ), no
dia 20 de março de 2020. Elas mostram o temor dos quilombolas diante da
iminente chegada do coronavírus às suas comunidades e o descompasso
da visão governamental em relação à qualidade dos serviços públicos
de saúde para as populações negras. Enquanto os quilombolas deixam
entrever que não são alcançados pelos mecanismos do biopoder e pelas
estratégias da biopolítica (FOUCAULT, 2005), que são extensivos a
apenas uma parcela privilegiada da sociedade, os agentes políticos, na
tentativa de se constituírem como bons governantes, afirmam que estão
assegurando a todos o acesso ao saber-poder da Medicina social para
elaborar a higiene pública.
Estamos diante de duas vontades de verdade (FOUCAULT,
2007) e de dois regimes de verdade (FOUCAULT, 2013), visto que a
enunciabilidade é mobilizada para consolidação de um desejo de
poder e de saber dos governantes acerca da condução da pandemia de
COVID-19 no Brasil e seus enunciados se chocam com a percepção
dos agentes sociais acerca das vulnerabilidades a que estão expostos na
pandemia.
Nesse sentido, essa matéria jornalística é a primeira de nosso
corpus a relatar a expectativa dos quilombolas em relação à chegada
do coronavírus até eles, pois sabiam que o risco de mortalidade seria
grande, em vista da inexistência ou da precariedade de atendimentos
especializados em saúde nas comunidades quilombolas. Contrariando
as afirmações dos agentes políticos, os quilombolas alegam que os
atendimentos pelo SUS são ausentes, esporádicos ou, quando disponíveis,
estão situados nas capitais, para onde têm que se deslocar, ato que se
tornou um risco à vida na pandemia.
Diante da ausência de intervenções governamentais que lhes
garantisse o acesso aos mecanismos sanitários do biopoder (FOUCAULT,
2005), as comunidades adotaram como medida preventiva o fechamento
simbólico dos seus espaços para visitantes externos, o monitoramento dos
casos de adoecimento e de morte por coronavírus e a articulação com
as suas associações e órgãos representativos locais, estaduais, regionais
e nacionais para cobrarem uma política pública para as populações
quilombolas durante a pandemia.
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Isso ocorreu porque, como consta em outra publicação, é de
conhecimento deles que o risco entre a população quilombola é
acentuado, devido, entre outras coisas, ao número de idosos nas
comunidades quilombolas brasileiras, quantificados em 5 milhões.
Esses representam 30% do total de 16 milhões de quilombolas no
país, distribuídos em 6 mil comunidades quilombolas (GUIMARÃES,
2020, online). Essa população anciã faz parte do grupo de risco para o
coronavírus e a situação é preocupante, porque, antes da chegada do
vírus aos quilombos e durante toda a pandemia, não houve campanhas
públicas do Governo Federal para esclarecer sobre as medidas de
contenção do vírus, atividade que ficou a cargo de diversas empresas,
como emissoras de televisão e até grandes lojas, e organizações não
governamentais (ONGs), como a CONAQ.
Nesse sentido, em 27 de abril de 2020, foi feita uma matéria
pela CONAQ (2020, online) sobre a publicação de uma cartilha com
orientações sobre como se proteger do vírus e como ter acesso à renda
básica emergencial, aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada
pelo Presidente da República, à sua revelia. Pessoas relataram que
o aplicativo de celular para ter acesso ao auxílio e fazer saque deste
apresentava falhas constantes, em uma nítida sabotagem das medidas
para sanar as dificuldades financeiras na pandemia. Foucault (2005)
nos mostra que as medidas de seguridade social são uma estratégia de
biopolítica que o bom governante adota para conduzir a população
a governar. Entretanto, no Brasil, durante esse período, as ações do
executivo federal foram ineficientes e precisaram de intervenção do
legislativo e do judiciário para funcionar minimamente.
Foucault (2005) discutiu a maneira como a prevalência de
doenças, o crescimento populacional e outras transformações sociais
possibilitaram a emergência de uma forma de poder que se dirige à
vida, denominado de biopoder, cujo objetivo é tornar a população mais
saudável e produtiva. Seu modo de ação é a biopolítica, a qual se efetiva,
sobretudo, por meio de campanhas de aprendizagens, que têm a função
de fazer com que os comandos do saber-poder da Medicina se tornem
cada vez mais naturais entre os sujeitos, que passam a adotá-los devido
à sua eficácia produtiva. Durante a pandemia, pode-se observar que a
estatização desse poder não é eficiente e não alcança a todos.
Tendo isso em vista, neste artigo, analisamos enunciados
publicados no site da CONAQ acerca da pandemia entre os quilombolas
do Brasil. O objetivo é analisar como a construção de um regime de
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verdade (FOUCAULT, 2013) sobre os dados da pandemia junto aos
quilombolas é uma estratégia de resistência desses sujeitos frente à
barbárie governamental, que os invisibiliza e os deixa morrer. Outro
aspecto a ser considerado nas conclusões é a relação entre as mídias
corporativas e as mídias alternativas na elaboração desse regime de
verdade.
Para realizar esse estudo, construímos um corpus com vinte
enunciados coletados em uma busca textual no referido site, a partir
de quatro entradas, cada uma com cinco resultados. A coleta ocorreu
durante o mês de julho de 2021. As entradas utilizadas na pesquisa foram:
Coronavírus, COVID-19, Pandemia e Boletim epidemiológico, com
enunciados de diferentes temporalidades. Utilizamos para este estudo
somente esses resultados, pois acreditamos, com base em Foucault
(2008), que o arquivo sobre os quilombolas e a pandemia não pode ser
acessado em sua totalidade, afinal, é no interior desse arquivo que nos
situamos para produzir novos enunciados. O site da CONAQ possui um
menu sobre COVID-19, mas nele não há postagens. As matérias que
analisamos podem ser encontradas no menu “notícias”, o qual possui
uma miscelânea de outros temas, visto que o enunciado emerge de
maneira dispersa.
Nossas análises estão ancoradas nos Estudos Discursivos
Foucaultianos, sobretudo nos conceitos de verdade e resistência
(FOUCAULT, 2009; 2013). É também nesse referencial teórico que
repousa a ferramenta metodológica para análise dos enunciados, a
partir dos princípios de análise propostos por Foucault (2008), os quais
possibilitam agrupar enunciados em torno de temas comuns e analisá-los
na singularidade de sua existência. Para Foucault (2008), os enunciados
não se agrupam linearmente, visto que sua irrupção não é sequencial e
sim dispersa, mas eles podem ser agrupados pelo analista a partir das
suas percepções de temas e de objetos comuns, para analisá-los como
acontecimentos singulares. Em termos de metodologia de pesquisa, a
utilização da ferramenta de localização é um mecanismo que facilita
esse agrupamento.
As discussões que empreendemos estão organizadas da seguinte
forma: na seção que segue apresentamos os conceitos de verdade e
resistência a partir das teorizações de Michel Foucault. Em seguida,
realizamos as análises dos enunciados que compõem o corpus. Por fim,
apresentamos as considerações finais.
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CONSIDERAÇÕES SOBRE A VERDADE E A RESISTÊNCIA EM MICHEL
FOUCAULT

O conceito de verdade é desenvolvido por Michel Foucault em
múltiplas abordagens. Há uma relação postulada entre a verdade e o
desejo, da qual decorre a noção de “vontade de verdade” (por extensão
à noção de vontade de potência de Nietsche) (FOUCAULT, 2007) como
uma forma de controle do discurso. Há também uma relação estabelecida
entre a verdade, a sociedade e a história, da qual emerge o conceito de
“regimes de verdade” (FOUCAULT, 2013), e estudos desse autor sobre
as formas de se obter a verdade (jogos de verdade) no domínio jurídico,
religioso, sexual e psiquiátrico, do qual decorre a relação da verdade
com o saber e a constituição do sujeito em técnicas de si (como a
hermenêutica decifradora) (FOUCAULT, 1993, 1998, 1999, 2002, 2019).
Mas de que forma tais conceitos se relacionam com a noção
de resistência? Em A ordem do Discurso, Foucault (2007) considera a
verdade um mecanismo de controle do discurso que rege a nossa vontade
de saber. O que está em jogo é o desejo e o poder de dizer o discurso
verdadeiro. Na medida em que a vontade de verdade institucional exerce
um poder de coerção sobre outros discursos, pronunciar um discurso
que se quer verdadeiro é tensionar a ordem do discurso estabelecida e
produzir novos saberes. O que a CONAQ fez foi um ato de resistência, ao
produzir verdades que não aparecem no domínio discursivo elaborado
pelo Ministério da Saúde, o qual passou por constantes mudanças de
chefia e escondeu dados durante a pandemia.
No texto “Verdade e poder”, entrevista concedida a Alexandre
Fontana, em 1977, Foucault (2013) mostra que a verdade está intimamente
relacionada ao poder, sendo alvo de uma “economia política”. Há
regras para se atribuir efeitos de poder ao verdadeiro. Os enunciados
são regulados, produzidos, repartidos, circulam e funcionam com base
em procedimentos denominados de “regimes de verdade”, os quais são
determinados histórica e geograficamente. Assim, Foucault (2013, p. 52,
grifo do autor) arremata:
Cada sociedade tem seu regime de verdade, sua “política
geral” de verdade: isto é, os tipos de discurso que ela
acolhe e faz funcionar como verdadeiros, os mecanismos
e as instâncias que permitem distinguir os enunciados
verdadeiros dos falsos, a maneira como se sanciona uns e
outros; as técnicas e os procedimentos que são valorizados
para a obtenção da verdade; o estatuto daqueles que têm o
encargo de dizer o que funciona como verdadeiro.
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A verdade, enquanto regime, é institucionalizada e controlada.
Mesmo assim, é possível agir nas margens, nas brechas desse regime e
produzir formas de verdade alternativas, que funcionam como resistência
ao status quo. Por essa razão, consideramos que, mesmo que a verdade
sobre a pandemia seja regulada e controlada pelo Ministério da Saúde,
outras instâncias agiram fora desse domínio oficial, dada a sua falta de
transparência, para produzir outro regime de verdade, a exemplo de um
consórcio de veículos de imprensa e da CONAQ junto aos quilombolas.
Em alguns de seus textos escritos entre os anos de 1975 e 1984, a
exemplo da conferência “Verdade e Subjetividade” (FOUCAULT, 1993),
“A Verdade e As formas Jurídicas” (idem, 2002), “História da Sexualidade
1: a vontade de saber” (idem, 1999), “História da Sexualidade 2: o uso
dos prazeres” (idem, 1998) e “História da Sexualidade 4: as confissões da
carne” (idem, 2019), Michel Foucault estabelece alguns estudos acerca
dos jogos de verdade na relação entre o dizer e a constituição de si em
técnicas de obtenção da verdade em distintos domínios.
O que o autor faz, nesse conjunto de textos, é nos mostrar que
mecanismos de obtenção da verdade desenvolvidos na antiguidade
sofreram transformações e deram lugar a novos procedimentos na
atualidade. Essa discussão passa pelo estudo da tragédia Édipo - o rei,
considerada um exemplo de como a verdade é alvo de uma prática
investigativa que dará lugar ao mecanismo jurídico do inquérito
(FOUCAULT, 2002).
Em outro texto, Foucault (1993) fala sobre o tratamento moral da
loucura, no qual o psiquiatra utiliza um método terapêutico em que o
paciente que sofre de doença mental deve reconhecer que é louco e nisso
consiste a sua cura. Nos séculos XVII e XVIII, denominavam-se essas
práticas de “as terapias da verdade”, e consistia em o louco reconhecer
que as suas alucinações não tinham relação com a realidade.
Já nos estudos sobre a sexualidade, Foucault (1998; 1999; 2019)
direciona a sua atenção para mostrar como técnicas de si próprias da
Antiguidade sofrem transformações e se integram aos domínios da
religião cristã. Entre essas técnicas, ele estuda a confissão como uma
forma de pôr em discurso a verdade sobre sua sexualidade com vistas
à transformação de si. Trata-se de uma técnica de si, uma forma de
subjetivação que pode ser aproximada do conceito de resistência.
Esse conceito aparece nas teorizações foucaultianas intimamente
ligado ao conceito de poder. No texto “O sujeito e o Poder”, Foucault
(2009) compreende o poder como um exercício de relações entre sujeitos
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e existente em contraposição a formas de resistência. Ele analisa as
relações de poder através do antagonismo de estratégias, em um jogo de
oposições em que os sujeitos se constituem enquanto tais em processos
de objetivação e de subjetivação. Silva (2008, p. 31) assim explica as
relações de poder e de resistência em Foucault a partir dos conceitos de
objetivação e de subjetivação:
Pelo processo de objetivação, o sujeito é uma fabricação
do poder e, nesse sentido, ele deixa-se identificar com
as práticas discursivas que o constituem. Trata-se aqui
do sujeito preso a uma verdade produzida pelo poder e
às práticas que o transformam em objeto. Já por meio do
processo de subjetivação, o sujeito desenvolve estratégias
para se constituir como sujeito de uma identidade que lhe
é própria.

Segundo esse autor, é pela subjetivação que ocorrem as formas
de resistência ao poder. O sujeito cria formas alternativas de existência,
elabora uma ética e uma estética de si, na qual está implícita uma
elaboração de verdades e de saberes. Entretanto, como demonstraremos
neste artigo, a elaboração de uma verdade sobre a pandemia junto a
populações quilombolas constitui uma forma de resistência que apela
à objetivação pelo biopoder (FOUCAULT, 2005), visto que o saber
oficial invisibilizou esses sujeitos e deixou que morressem e, para que
pudessem sobreviver, elaboraram formas de condução de si que passam
pelo âmbito institucional jurídico e pela produção de saberes sobre como
a pandemia os atingiu, bem como pela busca por garantia de medidas
sanitárias em suas comunidades.
Assim, poder e resistência não se separam. Foucault (2009) afirma
que a resistência existe como contraponto das relações de poder. Elas
estão ligadas ao poder e, assim como ele, estão pulverizadas em todas as
relações sociais e são microfísicas. Sendo as resistências microfísicas, não
se pode esperar que apenas as grandes revoluções sejam consideradas
resistência. Na medida em que a exclusão de alguns do acesso aos
mecanismos que garantem a vida é uma forma de ação do poder
institucional, lutar pelo direito à sanitização é um ato de resistência.
Castro (2009) afirma que as possibilidades reais de resistência
começam quando despojamos o poder de cargas morais ou jurídicas
e o caracterizamos na ordem da estratégia e da luta. É dessa maneira
que queremos tomar essa noção aqui, compreendendo que o discurso
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é o elemento das relações estratégicas de poder entre os sujeitos, por
intermédio do qual se busca elaborar um novo regime de verdade sobre
a pandemia entre os quilombolas e, assim, garantir formas de fazê-los
viver.
As estratégias de poder implicam formas de ação sobre a ação do
outro. As resistências são contemporâneas a essas relações e agem nas
lutas perpétuas e multiformes que se integram às estratégias de poder.
Sobre essas lutas, Gregolin (2004, p. 137) chama atenção para o fato
de que elas “transcendem a noção de classe”, pois, como bem mostra
essa mesma autora, Michel Foucault trava um diálogo e um duelo com
os adeptos dos Marxismo e direciona sua atenção não para as lutas
de classe, mas para “uma forma de poder que se exerce sobre a vida
cotidiana imediata”, na qual o que está em jogo é a identidade e a
diferença.
Outro aspecto a considerar acerca dos enunciados que coletamos
é a interdependência entre as mídias corporativas e as mídias alternativas.
Quando falamos em mídia, estamos nos referindo a um conjunto de
diferentes objetos e aparelhos que realizam uma forma de mediação nas
relações entre os sujeitos. Essa é a concepção adotada por Thompson
(2002), segundo o qual uma das tendências no desenvolvimento das
indústrias da mídia na atualidade é a concentração de recursos na
indústria jornalística em poucos grupos e a absorção de indústrias
menores por não poder competir com as maiores.
Jenkins (2009) também destaca a convergência das mídias como
uma tendência atual, caracterizada pela colisão entre as novas e as
velhas mídias, pelo cruzamento entre as mídias corporativas e as mídias
alternativas e pela interação entre o poder do produtor de mídia e o
poder do consumidor. O site da CONAQ é compreendido aqui como
um veículo midiático alternativo, no sentido de que é uma ferramenta
que busca oferecer uma leitura dos fatos sociais a um público específico,
os quais não são de interesse da grande mídia corporativa.
Além disso, deve-se destacar o papel da mídia nas mudanças
que ocorrem na história. Meneses (2014) chama atenção para o fato
de que a mídia e o jornalista elaboram conhecimentos sobre a história,
pois a produção de notícias na mídia é antecedida de formulações que
influenciam a sua forma de apresentação nos meios de comunicação.
O veículo de comunicação se situa num dado lugar social, expressa
posições políticas e é perpassado por formas de pensamento histórico
e vontades de verdade. Por essa razão, autores como Grijó (2014) e
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Capelato (2014) se ocupam das produções da grande mídia como fonte
de estudo da história do tempo presente, observando como a grande
mídia participa das mudanças nos cursos da história do Brasil.
Com base nesses autores, consideramos que a mídia alternativa
não está imune a essa operação de construção de uma história com base
em uma vontade de verdade. O jornalismo não é apenas uma atividade
de difusão dos fatos. Ele apresenta sua versão dos fatos, orientando-se
pelo projeto editorial e pelo manual de redação e estilo do veículo de
comunicação, que preestabelecem a maneira como os conteúdos de
diagramação, fotografia, tabelas, infográficos, etc. irão expressar este
ou aquele significado. Assim, ao analisarmos os enunciados, temos que
levar em conta que eles produzem um regime de verdade, uma vontade
de verdade (FOUCAULT, 2007; 2013), entre outras possíveis.
REGIME DE VERDADE COMO PRÁTICA DE RESISTÊNCIA: O PAPEL DA
CONAQ NA ELABORAÇÃO DE DADOS SOBRE A EPIDEMIA DE COVID-19 EM
POPULAÇÕES QUILOMBOLAS BRASILEIRAS

Apresentamos, inicialmente, os resultados dados na busca
pela palavra “coronavírus”, no buscador do site da CONAQ. A
primeira publicação dessa instituição com a divulgação de um
boletim epidemiológico da pandemia de COVID-19 em comunidades
quilombolas brasileiras é do dia 17 de abril de 2020 (CRISÓSTOMO,
2020, online). Consta na publicação que os dados foram levantados
junto às comunidades, entre os dias 15 e 16 de abril, localizadas em
cinco estados: Amapá, Bahia, Goiás, Pernambuco e Rio de Janeiro. As
notificações estavam distribuídas em 29 casos em monitoramento (1
em Goiás e 28 no Rio de Janeiro), 7 confirmados (2 no Amapá, 1 em
Pernambuco, 2 em Goiás, 1 na Bahia e 1 no Rio de Janeiro) e 2 óbitos
registrados pelos moradores nos no Amapá, com o primeiro caso de
óbito (um homem de 57 anos da comunidade de Abacate da Pedreira,
mas residente em Macapá, com comorbidades), e em Pernambuco, com
o segundo óbito.
Consta, também, nessa publicação que, no dia 14 de abril,
foram confirmados os primeiros casos pela CONAQ em parceria com
a instituição denominada de Alma Preta, cujo site, na ocasião da
nossa pesquisa, estava fora do ar. Como até aquele momento os testes
distribuídos pelo Ministério da Saúde eram escassos, não se pode
considerar esses dados seguros. A possibilidade é que a incidência de
COVID-19 em quilombos, nesse período, tenha sido bem maior, o que
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significa que há uma provisoriedade na elaboração desse regime de
verdade (FOUCAULT, 2013). Futuramente, é possível que um inquérito
epidemiológico, como jogo de verdade, dê respostas mais seguras.
Nesse sentido, diante das relações de poder entre os quilombolas
e o Estado brasileiro, aqueles elaboram a verdade, como estratégia de
resistência, sobre a maneira como a pandemia os afeta, uma vez que são
despersonalizados e invisibilizados pela não produção de dados oficiais
por órgãos públicos, como o Ministério da Saúde, acerca do que estão
enfrentando. Esse é um passo para que possam lutar pelo acesso aos
mecanismos do biopoder (FOUCAULT, 2005) que lhes possibilite viver.
A segunda publicação, de 27 de abril de 2020, quantifica em 8
os casos confirmados de COVID-19, 38 em monitoramento e 8 óbitos
em decorrência da doença, em quilombos localizados no Amapá (2), na
Bahia (1), em Goiás (1), no Pará (2) e em Pernambuco (2), além de um
óbito suspeito, sem confirmação até aquele momento (CONAQ, 2020,
online).
Trata-se de dados relativos à experiência com a doença na busca
por saúde e bem-estar. Em tal situação, a morte só aparece como um
dado quantitativo, fenômeno que caracteriza a biopolítica (FOUCAULT,
1999). Essa produção de dados estatísticos é uma forma de reação ao
fato de que a biopolítica da espécie humana é estatizada e restrita a
poucos.
Em matéria publicada no dia 11 de maio de 2020, já eram
registrados, pela CONAC, 19 quilombolas mortos pela COVID-19 no
Brasil (7 no Amapá, 4 no Pará, 2 em Pernambuco, 2 em Goiás, 1 no Rio
de Janeiro, 1 em Minas Gerais, 1 no Maranhão e 1 na Bahia), e os casos
confirmados eram 65 (MERGULÃO, 2020, online). Havia, também, 36
casos suspeitos e duas mortes sem confirmação de causa por coronavírus.
Nessa matéria, também se afirma que o número poderia ser maior,
já que o levantamento era independente, repassado pelos líderes das
comunidades, sendo que muitas não possuíam energia elétrica, para
possibilitar contato telefônico. Esse mesmo fato também excluiu muitos
quilombolas do auxílio emergencial federal para atravessar a crise
sanitária ou obrigou alguns a irem até as cidades, rompendo as medidas
de isolamento social e colocando-os em risco.
Os dados oficiais sobre a evolução da pandemia no Brasil não
levam em conta critérios étnico-raciais. Dessa forma, na matéria a
elaboração desses dados é assim justificada: “as autoridades de saúde
não distinguem se os pacientes de Covid-19 pertencem a esses territórios.
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Para os quilombolas não caírem na invisibilidade, os coordenadores da
Conaq resolveram acompanhar de perto a evolução do número de vítimas
do coronavírus” (MERGULÃO, 2020, online). Com isso, elabora-se um
processo de monitoramento próprio, lançando mão das tecnologias do
biopoder (FOUCAULT, 2005) - com cálculo dos processos referentes à
saúde, alimentação e economia, visando à produção de verdades e de
saberes alternativos -, a partir do qual se poderá buscar uma intervenção,
sob a égide do poder judiciário e do saber da Medicina social.
Em 23 de maio, já eram 34 mortes, 176 casos confirmados, 2
mortes investigadas, de acordo com os monitoramentos independentes
feitos pelos quilombolas em parceria com a CONAQ. Como prova do
descontrole da pandemia, as especificações das incidências por estados
deixou de ser feita nessas publicações. Esses dados representam a forma
como os quilombolas lutam contra os efeitos nocivos da estatização das
relações de poder, em que os órgãos de estado elaboram, racionalizam e
centralizam as estratégias do biopoder (FOUCAULT, 2005) e distribuem
para poucos. Nessa economia das relações de poder, o que resta para
os quilombolas é o contraponto do biopoder, o deixar morrer, pois são
considerados indesejáveis para alguns setores da sociedade.
Nesse sentido, a produção dos dados é uma forma de resistência
com vistas a ter acesso aos mecanismos do cuidado de si, diante da
inércia do governo, o que, inclusive, obrigou a população de uma
comunidade quilombola a criar mecanismos para impedir entrada de
pessoas externas ao local, como segue:
As pessoas vão se revezando para tomar conta desse
espaço, orientando quem precisa entrar para ver se
realmente necessita, se ele não pode fazer isso em outro
momento, se tá usando máscara, se tá usando álcool
gel, para precisar lavar as mãos… orientar. Só que é um
trabalho que é feito somente pelas comunidades, não tem
apoio da prefeitura, não tem apoio de governo do estado
(CONAQ, 2020, online).

Desse modo, diante da exclusão desses sujeitos do acesso
aos mecanismos do biopoder (FOUCAULT, 2005), eles mesmos
precisaram elaborar formas de resistência para continuar vivendo, que
inclui o redirecionamento das massas populacionais externas às suas
comunidades. Essas formas de viver repousam no saber da Medicina, a
qual é uma tática de intervenção que tem a função de tornar a população
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mais saudável pela adoção de técnicas de higiene pública, como uso
de máscaras, álcool em gel e higienização das mãos. Passemos aos
resultados dados pela busca da palavra “pandemia”, no buscador do site
da CONAQ.
A primeira matéria, de 14 de dezembro de 2020, era referente
ao pedido enviado ao Supremo Tribunal Federal (STF) para que os
quilombolas fossem considerados no grupo prioritário para receber a
vacina contra o coronavírus. Devido à ausência de medidas adotadas
pelo poder público para garantir a saúde da população quilombola
na pandemia, foi ajuizada a Arguição de Descumprimento de Direito
Fundamental (ADPF) 742/2020, em 09 de setembro de 2020, pela
CONAQ e cinco partidos políticos (PSOL, PSB, PT, PCdoB e Rede) em
favor dos quilombolas.
No enunciado consta que “o pedido se justifica em razão da maior
vulnerabilidade da população quilombola aos efeitos da Covid-19,
quando comparadas ao restante da população” (CONAQ, 2020, online).
Essa vulnerabilidade é social e também biológica, visto que muitos
apresentam comorbidades, como hipertensão e diabetes, atestado em
pesquisa acerca do tema.
Assim, é no trânsito do processo legal que se buscam formas
de resistência, para que o STF evite ou repare violações aos direitos
constitucionais dos quilombolas cometidas pelo poder público. Também
são solicitados: garantia de segurança alimentar e nutricional, acesso aos
leitos hospitalares e testes regulares, materiais de higiene, equipamento
de proteção individual, barreiras sanitárias nas comunidades e divulgação
pública de dados sobre mortes de quilombolas pela pandemia. Quanto
aos dados referentes à pandemia, são citados levantamentos da Plataforma
Quilombo Sem Covid-19, segundo os quais, em 11 de dezembro de
2020, eram 4.700 casos confirmados e 170 mortes.
Destarte, a luta travada pelos quilombolas se direciona ao
acesso aos dispositivos de segurança que constituem a biopolítica da
população (FOUCAULT, 2005) pelas vias do processo judiciário. Esse
pedido demorou cerca de cinco meses para ser atendido, pois, em 19
de fevereiro de 2021, uma matéria mostra que esse processo ainda não
havia sido aprovado no STF, já que o julgamento é moroso e somente
alguns ministros já haviam votado favoravelmente ao pedido. Além disso,
nenhuma medida do governo foi feita para divulgar os dados sobre as
mortes nas comunidades quilombolas, monitorar e buscar medidas de
combate à pandemia. Assim, nas relações de poder entre os quilombolas
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e os agentes governamentais, a produção e divulgação de um regime
de verdades (FOUCAULT, 2013) com os dados sobre a mortalidade do
coronavírus na pandemia representa uma estratégia de resistência que
evidencia que a situação do país não está bem gerida e que a biopolítica
não alcança a todos de maneira igual.
Quanto aos dados da pandemia nesse momento, são registrados os
seguintes: “A plataforma virtual, atualizada em 16 de fevereiro, mostra
205 quilombolas mortos em decorrência de complicações da Covid-19,
assim como 4926 infectados e 1434 casos sendo monitorados” (RIBEIRO,
2021, online). Tais números representam medições estatísticas da gestão
da própria vida, elaborada pelos quilombolas e constituem uma prática
de elaboração de verdades e de resistência que tenciona os a regulação
e o controle institucional do regime de verdade (FOUCAULT, 2013)
oficial, cuja marca é o silêncio e a invisibilidade.
Uma matéria de 22 de fevereiro de 2020 registra que esse era
o último dia para que a ADPF 742/2020 fosse votada pelo STF e, até
aquele momento, somente 3 ministros haviam votado, restando 8
(CRISÓSTOMO, 2021, online). A demora agravava a situação porque os
quilombolas de várias comunidades ainda tinham que lidar com conflitos
agrários, que não cessaram na pandemia. Ao contrário, se intensificaram,
inclusive legitimados pelas políticas de segurança e gestão ambiental do
Governo Federal. Nessa matéria, não constam dados sobre números de
casos de COVID-19.
Já em uma matéria de 24 de fevereiro de 2021, atesta-se que
o STF deu um prazo de 30 dias para o Governo Federal amparar os
quilombolas na pandemia. Mesmo assim, a CONAQ ressalta que a luta
para efetivação dessa decisão continuava:
Desde o início da pandemia de Covid-19, essa é a
primeira vez que o poder público reconhece a necessidade
de implementar ações de mitigação dos impactos do
coronavírus em territórios quilombolas. A luta continua em
prol da implementação e efetivação das decisões do STF
pelo Poder Executivo (RIBEIRO, 2021, online).

Entre as medidas determinadas pelo STF, estão a criação, em até
72 horas, de um grupo de trabalho interdisciplinar para debater, aprovar
e monitorar a execução do plano emergencial para os quilombolas na
pandemia, e a inclusão de dados sobre raça, cor e etnia nos registros de
casos confirmados de Covid-19. Quanto aos dados da pandemia, essa
matéria registra que, em 23 de fevereiro de 2021, a plataforma virtual
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registrava 4.935 casos confirmados e 1.434 sendo monitorados em
territórios quilombolas, números que poderiam ser maiores se houvesse
monitoramento efetivo feito pelo poder público.
Portanto, é pelas vias legais que os quilombolas conseguem fazer
com que o Governo Federal os inclua entre o grupo populacional que
terá acesso aos mecanismos do biopoder (FOUCAULT, 2005), ao qual
nos deixamos sujeitar devido à sua eficácia produtiva, embora se deva
reconhecer a existência de uma parcela que não deseja estar sob os efeitos
desse poder (como os grupos antivacina), dadas as descontinuidades da
história (FOUCAULT, 2008). Essa decisão do STF só foi possível porque
os próprios quilombolas, em parcerias com ONGs, elaboraram regimes
de verdade (FOUCAULT, 2013) sobre a pandemia nas suas comunidades
e transformaram em dados estatísticos, os quais são uma estratégia da
biopolítica e, por isso, de competência dos governantes.
Em uma matéria de 27 de maio de 2021, com divulgação de
um boletim epidemiológico sobre a pandemia em comunidades
quilombolas, levantamento feito pela CONAQ em parceria com
o Instituto Socioambiental (ISA), consta que a CONAQ contatou
secretarias municipais de saúde para ampliar a vacinação em grupos
quilombolas abaixo de 40 anos de idade e também aos que não residem
nas comunidades, mas são quilombolas de nascimento, como segue.
A resistência nos territórios se ratificou nesses últimos
meses de pandemia, e se vê ainda mais necessário o
fortalecimento da luta, diante das falhas recorrentes por
parte das autoridades sanitárias quanto à conscientização
e proteção contra a Covid-19. Com os da faixa etária de 40
anos acima já vacinados, alguns quilombos agora buscam
pela garantia do acesso à vacina dos demais grupos,
principalmente incluindo aqueles que não residem nos
territórios (ALBUQUERQUE, 2021, online).

Segundo o enunciado, em algumas comunidades, o acesso à
vacinação foi limitado, mesmo que uma decisão judicial determinasse
o acesso de todos os quilombolas à imunização. Ademais, a vacinação
dos quilombolas que não residem em suas comunidades se justifica
pelo fato de que, mesmo se deslocando dos seus territórios em busca de
acesso aos bens que asseguram a garantia da vida e do bem-estar, eles
continuam sendo quilombolas. Quanto aos números, são registrados os
seguintes: 282 mortes por coronavírus, 5 sem confirmação de causa,
5.351 casos confirmados e 1.476 monitorados. Passemos aos resultados
dados pela pesquisa polo termo “COVID-19”.
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O primeiro resultado obtido é uma matéria que expõe que, em 23
de junho de 2021, a população quilombola de Alcântara, no Maranhão,
já estava 100% vacinada contra o coronavírus. Nesse município, são
estimadas 200 comunidades quilombolas existentes, a maior população
quilombola do país. Longe de atribuir isso a uma benevolência
governamental, o enunciado destaca que “ativistas pelos direitos de
povos tradicionais atribuem a conquista à luta da própria população”
(LACERDA, 2021, online).
Essa luta foi realizada pelo Movimento dos Atingidos pela Base
Espacial de Alcântara (MABE), entidade que se organizou para promover
a resistência à expropriação territorial feita pela Aeronáutica nos anos
de 1980 (SOUZA FILHO & PAULA ANDRADE, 2020), e pela CONAQ,
em parceria com as populações quilombolas. Essas entidades, além de
buscarem a inclusão dos quilombolas no plano de vacinação, requereram
participação no planejamento, acompanhamento e monitoria da
aplicação das doses de vacina nos quilombolas, haja vista que houve
muitas denúncias de aplicações de placebos e desvios de vacina em
outros locais no Brasil.
São citados na matéria dados do Ministério da Saúde, segundo os
quais foram vacinados 13 mil quilombolas no município de Alcântara, o
que atesta que a elaboração de um regime de verdade (FOUCAULT, 2013)
alternativo dialoga com o regime institucional oficial. Nesse enunciado
não constam dados referentes a mortes e casos de COVID-19 registrados.
Deve-se ressaltar que nem todas as comunidades conseguiram tal feito
e que isso é resultado de um trabalho organizado visando à gestão da
própria vida pela elaboração de técnicas de si para a sanitização da
população quilombola.
A situação em outras comunidades era um pouco distinta, como
atesta uma publicação sem data, mas certamente situada entre junho
e julho de 2021. Devido à proliferação de desinformação e à falta de
imunizantes, as comunidades passaram a enfrentar grandes números
de casos de contágios pelo coronavírus. Não obstante isso, a matéria
ressalta que o tipo de vacina e o período de intervalo entre as doses é
outro fator que atrasa a imunização (ALBUQUERQUE, 2021, online).
Além desse quadro, o fato de não terem sido realizadas
campanhas públicas federais para conscientizar a população brasileira
sobre os cuidados com o vírus, muitas pessoas acabaram reproduzindo
desinformações acerca da pandemia e evitaram inclusive adotar
medidas de prevenção e de imunização. Foucault (1999) nos mostra
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que a realização de campanhas públicas de aprendizagem é uma das
estratégias do biopoder para manter a população saudável, algo que não
ocorreu nessa pandemia no Brasil.
Outras três publicações encontradas pela busca desse mesmo
termo são referentes a dados epidemiológicos sobre a COVID-19.
A primeira, de 9 de julho de 2021, registra 296 quilombolas mortos
pela COVID-19, 5 óbitos sem confirmação de causa, 5.499 casos de
contágio por coronavírus confirmados e 1.492 em monitoramento.
Esses dados são distribuídos em diversos estados, com quantificações
estaduais mostrados em um mapa presente na matéria (ALBUQUERQUE,
2021, online). Quanto às dificuldades para a imunização, são citadas
quantidades de doses inferiores ao número de pessoas, mas que isso
significa que, devido à realização de uma campanha de aprendizagem
pelos próprios quilombolas, as pessoas estavam procurando se imunizar
nas áreas deles. Essa ação, além da distribuição de kits de proteção,
representa uma forma de resistência dos quilombolas na luta contra a
COVID-19, pois é uma técnica de si que implica a educação, a aquisição
de aptidões e de atitudes e a transformação do indivíduo.
Em outra publicação, de 15 de julho de 2021, os dados são os que
seguem: 298 mortes por COVID-19, 05 sem causa comprovada, 5.499
casos confirmados e 1492 casos em investigação (ALBUQUERQUE,
2021, online). A produção desses dados supre a falta de um senso
feito pelo governo federal acerca de como os quilombolas estão sendo
afetados pela pandemia. Igualmente, nem os órgãos públicos e nem a
grande mídia divulgam dados sobre a vacinação de quilombolas para
que sejam fiscalizados, o que impede de saber quantos deles foram
vacinados em relação à população total. Esse ato de resistência é feito
pela CONAQ.
O último resultado para a busca do termo supracitado registra
dados de vacinação contra COVID-19 e os dados epidemiológicos.
Foram 299 óbitos, 05 mortes sem confirmação de causa, 5.530 casos
confirmados, 1.492 em monitoramento (ALBUQUERQUE, 2021, online).
Houve redução nos óbitos devido à vacinação. Sobre a imunização,
consta que houve resistência de prefeituras em aplicar nos quilombolas
doses disponibilizadas pelas secretarias de saúde. Há também casos
de comunidades quilombolas ainda não reconhecidas pela Fundação
Cultural Palmares (FCP), o que as fez ser excluídas da vacinação prioritária.
Nesses casos, é pelo recurso aos regimes de verdade (FOUCAULT, 2013)
que atestam a identidade que o sujeito adquire o direto de se deixar
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objetivar pelos mecanismos do biopoder (FOUCAULT, 2005) como
forma de resistência e garantia de saúde e bem-estar.
O último termo pelo qual nós fizemos busca foi o “boletim
epidemiológico”. Com isso, o primeiro enunciado que resultou é do
dia 29 de abril de 2021, que registra 270 mortes de quilombolas por
COVID-19, 5 óbitos sem causa confirmada, 5.329 casos confirmados e
1.476 em monitoramento (ALBUQUERQUE, 2021, online).
A matéria ainda ressalta problemas de toda ordem enfrentados
pelos quilombolas, como subnotificações de casos, dificuldade de
contatos da CONAQ com as lideranças comunitárias - o que impossibilita
atualizar o boletim -, diálogo com as secretarias de saúde e distância
das comunidades, acarretando dificuldade para aplicar as doses e para
distribuir kits de higiene e comida. Ressalta-se, com base em Foucault
(2005), que a realização de uma pesquisa demográfica é um fator de
maior importância para se implantar as estratégias da biopolítica, pois é
preciso saber quem são os sujeitos, como e onde vivem para poder agir
sobre eles.
A elaboração desses dados requer esforços e sua leitura supõe
uma cautela, já que, apesar dos esforços da CONAQ, eles não traduzem
a real situação dos quilombolas na pandemia. A atualização desses
dados ocorreu no dia 6 de maio de 2021, com a divulgação de 272
quilombolas mortos pela COVID-19, 5 óbitos sem causa confirmada,
5.345 casos confirmados e 1.476 em monitoramento (ALBUQUERQUE,
2021, online). Em tese, somente os números de mortos confirmados e
novos casos foram atualizados, mas com uma diminuição na velocidade,
devido à vacinação.
Além disso, a matéria alega ausência de doses para os quilombolas,
falta de assistência social por parte do Estado e racismo em relação à
vacinação. Essa indisponibilidade das vacinas viola a determinação
feita pelo STF em uma Arguição de Descumprimento de Preceito
Fundamental, para que esses povos recebessem vacinação de forma
prioritária. Denunciar esse descumprimento é um ato de resistência em
meio à barbárie na qual o país esteve imerso na condução da pandemia.
O boletim epidemiológico divulgado no dia 27 de maio de 2021
registra 282 mortes de quilombolas por COVID-19, 5 óbitos sem causa
confirmada, 5.351 casos confirmados e 1.476 em monitoramento
(ALBUQUERQUE, 2021, online), novamente com atualização somente
nas mortes e casos confirmados. Essa matéria também ressalta a resistência
dos quilombolas na luta pela ampliação da faixa etária vacinada abaixo
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dos 40 anos de idade nas comunidades onde não foram contemplados
todos, independentemente da idade, e a vacinação daqueles que não
residem nas comunidades onde nasceram. Para solucionar essa questão,
foram enviadas solicitações às secretarias de saúde, explicando o
número de moradores nas comunidades, além de ações de levantamento
das doses disponibilizadas e aplicadas, atos que constituem formas de
elaboração de verdades e formas de resistências.
No boletim de 24 de junho de 2021, já constavam 291 quilombolas
mortos por COVID-19, sem dados referentes a contágios (ALBUQUERQUE,
2021, online). A matéria ressalta a falta de planejamento com que foi feita
a vacinação dos quilombolas, já que as vacinas disponíveis no Brasil
têm intervalos entre doses que variam em duas semanas (CoronaVac),
podendo chegar a três meses (Astrazenec) ou mesmo uma única dose,
tipo que não foi distribuído para os quilombolas.
O último boletim que retornou em nossa pesquisa foi divulgado
no dia 1 de julho de 2021, o qual registra 295 mortes de quilombolas
por COVID-19 e também não traz registros de casos confirmados
ou suspeitos (ALBUQUERQUE, 2021, online). Um mapa destaca a
quantidade de pessoas mortas em cada estado. Nele, pode-se ver que há
estados nos quais só houve 1 morte de quilombola, caso de São Paulo,
Sergipe e Amazonas, ao passo que a maioria das mortes ocorreu no Pará,
com 83 mortes registradas pela CONAQ em parceria com o ISA. Devido
à maneira como a pandemia devastou a população do Amazonas e
diante da ausência de mecanismos governamentais para saber quem
era quilombola, é possível que tenham morrido muito mais quilombolas
nesse estado.
Nesse último enunciado em análise, ressalta-se que algumas
comunidades não receberam as doses determinadas pelo STF e a
divulgação de notícias falsas sobre casos de contágios acarretados pela
vacinação atrapalhou a adesão de quilombolas à imunização. Por essa
razão, ressalta-se a necessidade de que as equipes de saúde utilizem
uma abordagem adequada, com linguagem de fácil compreensão, para
que as pessoas adiram à vacina. Ademais, as lutas travadas em torno da
elaboração de saberes e regimes de verdades (FOUCAULT, 2013) sobre
a pandemia acarretou a produção de desinformação sob a caução do
próprio Estado brasileiro, o que tornou a gestão da pandemia um grande
desastre e obrigou a elaboração de formas alternativas de gestão da vida
das populações quilombolas.
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Dessa maneira, pelas discussões aqui apresentadas, verifica-se que
as verdades oficiais sobre a pandemia foram reguladas pelo Ministério
da Saúde, órgão que foi incumbido da tarefa de receber, organizar e
redistribuir dados das secretarias de saúde para a população. Devido
às divergências de visão dos agentes políticos sobre a condução da
pandemia, o Ministério da Saúde foi sucessivamente alvo de mudanças
na condução e nem sequer chegou a construir um regime de verdade
oficial sobre a pandemia nas comunidades quilombolas, de modo a
efetivar o seu papel como instância oficial de produção do verdadeiro.
O que se viu foi o silêncio que produziu a invisibilidade e a exclusão.
Diante desse silêncio, foram produzidos pela CONAQ, entre
outros, os enunciados aqui analisados, em parceria com outras ONGs,
como ISA e Almas Pretas, e com as comunidades quilombolas, as quais
precisaram confessar suas verdades sobre como estavam enfrentando
a pandemia. Esses sujeitos agiram nas margens do regime de verdade
(FOUCAULT, 2013) oficial e produziram formas alternativas de saber e
de verdade sobre a pandemia, que funcionam como resistência na busca
pelo acesso aos mecanismos que garantem a biopolítica da população.
CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste artigo, analisamos enunciados da mídia que mostram as
relações de poder e as formas de resistência em referência à experiência
dos quilombolas com a doença e a morte durante a pandemia de
COVID-19. O exercício do biopoder pelos órgãos de Estado não alcança
esses sujeitos e isso se reflete no fato de que não são feitas campanhas
de prevenção, medidas estatísticas em relação a contágios, mortalidade
e vacinação entre quilombolas. Não obstante, as ações de saúde e a
higienização próprias para a contenção do coronavírus, que tanto se
difundiu na mídia por iniciativa de empresas privadas, também não são
levadas até eles por órgãos públicos.
Diante desse cenário, o que analisamos aqui são matérias
jornalísticas que evidenciam as lutas dos quilombolas para ter acesso ao
exercício do biopoder sobre suas vidas, munindo-se do saber da Medicina
como técnica de intervenção para torná-los mais saudáveis. Para que
isso ocorra, eles elaboram mecanismos de resistência que perpassam a
produção de um regime de verdade sobre como a pandemia os atingiu,
calculando dados referentes a contágios e morte, sendo esta última, na
concepção foucaultiana, um contraponto do biopoder que participa da
biopolítica apenas como dado estatístico.
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Assim, pode-se concluir que a resistência se faz por um processo
de produção de verdade e pela busca da submissão ao biopoder, cuja
eficácia produtiva faz com que os sujeitos busquem nele uma forma de
otimização dos processos biológicos, em uma sociedade cujo imperativo
é viver. Há uma inter-relação entre objetivação e subjetivação, na
medida em que a produção da verdade sobre si é o que conduz ao
assujeitamento ao biopoder.
Outro aspecto observado acerca dos enunciados que analisamos é
a interdependência entre as mídias corporativas e as mídias alternativas.
Observamos uma retroalimentação entre esses dois tipos de mídia, uma
vez que postagens do site da CONAQ são reaproveitadas de outra mídia
alternativa, como Almas Pretas, e de mídias corporativas, como G1.
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RESUMO

Este trabalho tem como objetivo principal apresentar um estudo
acerca da resistência indígena marcada na materialidade fílmica
de Ex-Pajé (2018). Para tanto, tomamos como abordagem teóricometodológica a análise de discurso, sobretudo a perspectiva denominada
como arque-genealógica que recuperamos da obra do filósofo francês
Michel Foucault. Nesse sentido, os principais conceitos mobilizados
ao longo do desenvolvimento do artigo foram: dispositivo (AGAMBEN,
2009), objetivação e subjetivação (FOUCAULT, 1995) e poder pastoral
(FOUCAULT, 2008a). O documentário Ex-Pajé emerge em 2018
sobre a direção de Luiz Bolognesi e possui uma narrativa que incide
principalmente sobre a atuação de Pepera Suruí, o Ex-pajé que dá nome
ao filme, junto aos integrantes do povo Paiter Suruí e junto à prática de
culto cristão estabelecido entre seu povo desde a invasão branca a que
foram submetidos no final da década de 1960. A partir da materialidade
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discursiva do filme em questão e compreendendo sua constituição
enunciativa, tomamos como escopo dez frames que nos possibilitam
demonstrar como o exercício de um poder que identificamos como
pastoral atua na condução dos indígenas aí objetivados e subjetivados
como rebanho e que se deixam conduzir de uma prática ancestral ao
culto cristão. Ao mesmo tempo em que subjetiva os indígenas como
rebanho, o poder pastoral simultaneamente ao poder disciplinar, ao
poder regulamentar e ao poder soberano contribuem para o genocídio
da cultura Paiter Suruí, ao passo que Pepera Suruí, objetivado pelo poder
pastoral como ex-pajé, exerce suas práticas de resistência, marcando
seu espaço de atuação mesmo no interior da igreja levantada dentro da
Floresta, mantendo-se Pajé.
Palavras-chave:

Indígena

Objetivação. Subjetivação. Poder Pastoral. Resistência

ABSTRACT

This work has as main objective to present a study about the
indigenous resistance marked in the filmic materiality of Ex-Pajé
(2018). For this purpose, we take discourse analysis as a theoreticalmethodological approach, especially the perspective called archegenealogical that we retrieved from the work of the French philosopher
Michel Foucault. In this sense, the main concepts mobilized throughout
the development of the article were: device (AGAMBEN, 2009),
objectification and subjectivation (FOUCAULT, 1995) and pastoral
power (FOUCAULT, 2008a). The documentary Ex-Pajé emerges in 2018
under the direction of Luiz Bolognesi and has a narrative that focuses
mainly on the performance of Pepera Suruí, the Ex-Pajé that gives the
film its name, together with members of the Paiter Suruí people and
with the practice of Christian cult established among its people from
the white invasion to which they were subjected in the late 1960s. From
the discursive materiality of the film in question and understanding its
enunciative constitution, we took as scope ten frames that allow us to
demonstrate how the exercise of a power that we identify as pastoral acts
in the conduct of indigenous peoples objectified and subjectified there
as a flock and who allow themselves to be led from an ancestral practice
to Christian worship. At the same time that it subjects the indigenous
peoples as a flock, pastoral power simultaneously to disciplinary power,
regulatory power and sovereing power contributes to the genocide of the
Paiter Suruí culture, while Pepera Suruí, objectified by the pastoral power
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as a former shaman, except his practices of resistance, marking his space
of action even within the church raised within the Forest, remaining Pajé.
Keywords: Objectivation. Subjectivation. Pastoral power. Indigenous re-

sistence.

INTRODUÇÃO
“Na imagem, figuravam Benjamin e Rosie à entrada de
uma igreja. Arcanjo comentou:
[...]
- Vocês não saíram da África quando vos levaram nos
barcos como escravos. Vocês saíram quando entraram na
igreja e ajoelharam perante Jesus.”
(Mia Couto)

O sujeito indígena, centralizado no jogo de forças em que o
poder que subjetiva é exercido, tem resistido às práticas do genocídio
contemporâneo. Nessa luta, o garimpo ilegal, a invasão de terras, a
marginalização, as epidemias que atravessam os mais de 500 anos desde
o “descobrimento”, o contato com o homem branco e o enfraquecimento
das instituições federais se mostram como práticas biopolíticas atuando
na objetivação/subjetivação do sujeito indígena.
Partindo dessas condições de emergência, o objetivo principal
deste artigo é tecer uma análise sobre a resistência marcada na imagem
e na materialidade fílmica e documental de Ex-Pajé (2018), a partir
do subsídio teórico-metodológico da análise de discurso. Para tanto,
mobilizamos os conceitos de dispositivo, desenvolvido por Giorgio
Agamben (2009), para pensar aqui o dispositivo colonizatório, o qual se
renova na contemporaneidade promovendo uma forma de doutrinação
religiosa com o estabelecimento das igrejas neopentecostais inseridas
nas aldeias, de objetivação/subjetivação, a partir de Foucault (1995),
para compreender como na materialidade do filme o homem indígena,
sobretudo na figura do pajé Perpera Suruí, é transformado em sujeito,
e de poder pastoral, de acordo com Foucault (2008a). Nesse sentido, o
trabalho procura demonstrar como em Ex-Pajé (2008) observamos uma
resistência que se marca frente à inserção de uma igreja evangélica que
pratica um processo biopolítico de genocídio dos sujeitos indígenas,
subjetivando-os em outros sujeitos. Para o desenvolvimento específico
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da análise proposta neste trabalho, focalizamos dois momentos do
filme Ex-Pajé (2018), sendo eles: I. a apresentação do primeiro contato
documentado em imagens dos Paiter Suruí com os brancos e II. a
atuação de Perpera (o denominado ex-pajé e que também dá nome ao
documentário) na instituição religiosa cristã inserida em sua aldeia.
A materialidade sobre a qual nossas análises incidem, portanto,
é o filme documental Ex-Pajé (2018), dirigido por Luiz Bolognesi, e que
narra a trajetória de Perpera do povo Paiter Suruí, cuja função de pajé
quer se crer destituída com a entrada de uma missão evangélica na aldeia
que, conforme se relata no documentário, objetiva como demoníacos os
rituais ancestrais espirituais nativos. Além disso, o filme focaliza questões
culturais e saberes originários que são modificados a partir do contato
com o homem branco.
IMAGEM E(M) DISCURSO, MATERIALIDADE FÍLMICA DOCUMENTAL,
DISPOSITIVO E BIOPOLÍTICA
“Benjamin não entendeu a insinuação, entretido a
investigar os detalhes. Vícios de historiador, ele não via
fotos, ele lia imagens.”
(Mia Couto)

A imagem é uma das formas mais antigas de linguagem e pode ser
compreendida enquanto uma capacidade humana de expressão e, nesse
sentido, de enunciação discursiva. A partir de imagens, historicamente,
interagimos, criamos e reproduzimos narrativas e podemos também
acessar um “espaço arqueológico” de discursos. Uma imagem, enquanto
enunciado discursivo, é composta por símbolos ou objetos e sempre se
remeterá a outra(s) imagem(s) e materialidades enunciativas, visto que
o enunciado se constitui em “um conjunto de domínios em que tais
objetos podem aparecer e em que tais relações podem ser assinaladas”
(FOUCAULT, 2008b, p. 102). Na intersecção, portanto, da compreensão
da imagem como enunciado e como lugar de emergência simbólica,
podemos recuperar as palavras de Manguel quando afirma que:
As imagens que formam nosso mundo são símbolos, sinais,
mensagens e alegorias. Ou talvez sejam apenas presenças
vazias que completamos com o nosso desejo, experiência,
questionamento e remorso. Qualquer que seja o caso, as
imagens, assim como as palavras, são a matéria de que
somos feitos (MANGUEL, 2001, p. 21).
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Donde compreendemos que, assim como enunciados
discursivos cuja materialidade seja a linguagem verbal, os enunciados
de materialidade imagética ou verbo-imagética, do mesmo modo,
constituem processos de objetivação e subjetivação visto que tomam os
seres humanos como objeto. A respeito dessa compreensão de imagem
como enunciado, corrobora Burke (2007) ao abordar o uso de imagens
como evidência do passado, sobre o que, ao pensarmos no filme ExPajé (2018), nos propomos ao exercício da possibilidade de recuperar
o passado problematizando a violência atual contra as populações
indígenas, especificamente, dos povos Paiter Suruí. Sobre as imagens,
Burke nos faz pensar na possibilidade de “‘imaginar’ o passado de forma
mais vívida”, pensaremos também no presente “[...] nossa posição facea-face com uma imagem nos coloca ‘face a face com a história”. E para
isso, nosso estudo incide sobre a imagem em movimento, especificamente
o cinema.
MATERIALIDADE FÍLMICA DOCUMENTAL

O cinema, ainda que não seja imagem fixa, é composto por frames,
ou seja, um vasto número de imagens que geram o efeito de movimento.
Dessa forma, os discursos, os jogos de poder e o regime de verdade
se articulam na produção de sentido(s), promovendo um complexo
exercício discursivo de leitura para o leitor de imagens.
Para Silva, a partir da leitura de Foucault (2007): “O cinema é, pois,
um espaço institucional que, por meio da escritura fílmica, organiza
signos em torno de contingências históricas, culturais e econômicas
[...]” (SILVA, 2014, p. 159). Ao trazermos como objeto de estudo um
filme documentário sobre os povos indígenas, a partir das imagens,
constituídas através dos símbolos, nos ancoramos na compreensão dos
símbolos como produtores de sentidos.
Por se tratar de um filme documentário, pensamos no corpus aqui
analisado como uma manifestação do real, enquanto uma manifestação
de verdade, mas até que ponto a materialidade fílmica documental é
efetivamente verídica? Há interferência por meio do diretor e sua equipe
de fotografia ou da equipe de edição? São estas perguntas que buscamos
problematizar a seguir na medida em que buscamos, também, entender
quais as condições de emergência do filme Ex-Pajé (2018).
A respeito de tais questões, há uma concordância geral entre os
estudiosos de cinema documentário de que não é possível se chegar
a uma realidade no interior deste gênero sem que não haja também
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minimamente um tom ficcional, tendo em vista que, no documentário,
ainda que carregue na sua etimologia a palavra documento, o que faz
pressupor certa objetividade, haverá sempre uma interferência a partir
da interpretação do diretor e de sua equipe, que podem manipular e
ou direcionar o olhar do leitor para uma forma de realidade, visto que
a manifestação da verdade no documentário se insere num regime
de verdade que, como define Foucault (2014a), torna imperativo aos
indivíduos inseridos nele a realização de determinados atos de verdade,
o cumprimento de determinadas obrigações que possibilitam a tais
indivíduos a manifestação do verdadeiro.
Nesse sentido, extrapolando a ideia de que a autoria residiria no
indivíduo, por trás da emergência de Ex-Pajé (2018), compreendido em
sua dimensão discursiva, reconhecemos uma autoria, nos moldes da
formulada por Foucault (1996, p. 26), entendida como procedimento de
controle discursivo, como “princípio de rarefação de um discurso”. Desse
modo, o autor é uma função que se exerce pelo estabelecimento de uma
unidade de coerência que atua na seleção e construção dos enunciados
que, enquanto filme, incluem recortes de cena, enquadramento de
câmera, uso de recursos sonoros, iluminação e construção narrativa;
a função de autoria se exerce como um operador da verdade1. Nessa
dimensão, mesmo o cinema de documentário é resultado de uma
vontade de verdade no interior da qual o filme documental atua como
lugar de manifestação da verdade compreendida, nos termos de Foucault
(2007, p. 14), não como o verdadeiro que uma vez descoberto deve,
impreterivelmente, ser aceito, mas como um conjunto de regras a partir
das quais é possível diferenciar o verdadeiro e o falso, sendo a verdade
definida, então, como “um conjunto de procedimentos regulados para
a produção, a lei, a repartição, a circulação e o funcionamento dos
enunciados”. Enquanto testemunha de verdade, portanto, o cinema
documental funciona como um cinema de “prova” de um momento
específico da história, na medida em que dá espaço de emergência para
os discursos acerca dos objetos tomados em seu interior. Nas palavras
de Oliveira e Tasso (2015), a partir da leitura de Teixeira (2012), o filme
documentário:
[...] ainda carrega para muitos estudiosos, a característica
de “prova”, ou seja, nasceu com a função de provar um fato,
de ser um documento em movimento, ou para o próprio
1. Foucault (2014), ao definir aspectos relativos a uma manifestação ritual da verdade denominada como aleturgia,
descreve os papeis que podem ser desempenhados pelo sujeito na manifestação da verdade, sendo eles: operador
da verdade, espectador da verdade e objeto da verdade.
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Teixeira (2012, p. 253) ‘um conjunto de documentos que a
consistência de ‘prova’ a respeito de uma época’. Ele estaria
a serviço da materialização da realidade, da “revelação da
verdade (OLIVEIRA E TASSO, 2015, p. 124).

Durante os 81 minutos de Ex-pajé (2018), segundo filme dirigido
por Luiz Bolognesi, o leitor se vê diante de uma experiência imagética
que proporciona reflexões sobre o colonialismo e o decolonialismo, de
modo que a temática indígena ocupa o grande cerne de desenvolvimento
da narrativa.
O filme Ex-Pajé (2018) não possui uma narração em “off”, o que
o difere de muitos outros documentários e possibilita que apenas os
indígenas “contem”, por meio das imagens e de sua língua materna, a
narrativa. Para isso, de acordo com Otto e Souza (2020):
O diretor afasta-se do modelo documental clássico pontuado
na narração explicativa e no método de entrevistas para
dar lugar a uma câmara meramente observadora. As cenas
dividem-se em flagrantes de situações que acontecem em
tempo real e em encenações dos próprios moradores da
aldeia para situações que já aconteceram e permanecem
marcantes em suas memórias (OTTO e SOUZA, 2020, p.
2).

Dessa forma, para a análise das imagens, recorremos, como
destacado inicialmente, a conceitos advindos dos estudos teóricometodológicos da Análise do Discurso Foucaultiana. Para tanto,
destacamos, na subseção seguinte, os conceitos de dispositivo e
biopolítica.
DISPOSITIVO E BIOPOLÍTICA

Para Agamben, o dispositivo “É um conjunto heterogêneo,
linguístico e não-linguístico”, uma “rede” que possui “[...] sempre uma
função estratégica, concreta e se inscreve sempre numa relação de
poder”, de modo que resulta de uma relação de poder e de relações de
saber” (AGANBEM, 2009, p. 40 ). A respeito disso, o autor explica que:
De fato, todo dispositivo implica um processo de
subjetivação, sem o qual o dispositivo não pode funcionar
como dispositivo de governo, mas se reduz a um mero
exercício de violência. Foucault assim mostrou como,
numa sociedade disciplinar, os dispositivos visam, através

86

v. 17 • p. 80-100 • Número Temático 2021

de uma série de práticas e de discursos, de saberes e de
exercícios, à criação de corpos dóceis, mas livres, que
assumem a sua identidade e a sua ‘liberdade’ de sujeitos no
próprio processo do seu assujeitamento. Isto é, o dispositivo
é, antes de tudo, uma máquina que produz subjetivações e
somente enquanto tal é também uma máquina do governo.
(AGAMBEN, 2009, p. 46).

Em relação especificamente à questão do poder, Foucault (2007)
apresenta uma proposta diferente da concepção marxista em que o
poder está exclusivamente ligado ao Estado. O poder, para Foucault,
não é unicamente repressivo, mas está inserido em uma rede social e
é exercido em práticas constantes do cotidiano. O poder circula entre
enunciados, e Foucault demonstra a sua preocupação em entender o
poder nos seus “detalhes, com sua especificidade, suas técnicas e suas
táticas” (FOUCAULT, 2007, p. 10).
Desse modo, as reflexões que recuperamos do filósofo nos
permitem concluir que o poder não está em nenhum ponto da estrutura
social, ele funciona em uma rede de dispositivos ou mecanismos aos
quais ninguém escapa, dos quais não existe exterior possível, limites ou
fronteiras, por isso, a ideia geral é a de que o poder não é um objeto, uma
“coisa” que pertence a alguém como é comumente abordado por outras
correntes teóricas, porque o poder não existe de fato, o que existem são
práticas ou relações de poder. Nessa perspectiva filosófica, compreendese que o poder se dissemina por toda estrutura social. Nas palavras de
Machado (2007):
Não se explica inteiramente o poder quando se procura
caracterizá-lo por sua função repressiva. O que lhe
interessa basicamente não é expulsar os homens da vida
social, impedir o exercício de suas atividades, e sim gerir
a vida dos homens, controla-las em suas ações para que
seja possível e viável utilizá-las ao máximo, aproveitando
suas potencialidades e utilizando um sistema de
aperfeiçoamento gradual e continuo de suas capacidades
(MACHADO, 2007, p. 20).

Nesse ínterim, ao estudar os efeitos do poder na sociedade, Foucault
observa como o poder, assim como ao dispositivo, estão ligados modos
de objetivação/subjetivação quanto desenvolve outros conceitos por
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meio dos quais podemos observar o controle social, são eles: o biopoder
e a biopolítica.
Ao tratar de tais conceitos, o autor descreve como, a partir do final
do século XVIII, é possível identificar em nossa sociedade um fenômeno
por meio do qual há uma tomada de poder sobre os seres humanos
enquanto seres vivos. Essa forma de poder, que o filósofo denominou
como biopoder, diferencia-se do que Foucault (1999) identifica como
poder de soberania, no interior do qual o soberano exerce seu direito
de vida e de morte sobre os súditos. Na soberania, prevalece a vontade
do soberano sobre a vida e a morte dos súditos, de modo que ele pode
matar, exercendo seu direito sobre a vida. Assim, o poder ligado à figura
do soberano “É o direito de fazer morrer ou de deixar viver” (FOUCAULT,
1999, p. 287) e no qual a dissimetria evidencia a morte.
No que concerne ao biopoder, paralelamente ao poder do soberano,
Foucault (1999) destaca, a partir do século XIX, uma transformação
no direito político que não substitui a soberania, mas estabelece um
novo direito que emerge complementarmente e que penetra, perpassa e
modifica o poder soberano. Nesse novo direito, estabelece-se um poder
inverso que instaura a máxima de fazer viver e deixar morrer.
Esta “nova” forma de poder, o biopoder do direito de fazer viver e
deixar morrer, está ligada a tecnologias de poder que tratam do corpo e
da população. No primeiro caso, temos as técnicas do poder disciplinar
que se concentram no corpo individual. No segundo caso, o poder incide
sobre a população estabelecendo uma tecnologia de poder, a biopolítica,
que constitui mecanismos reguladores da população com fins de fazer
viver. Desse modo, Foucault (1999) descreve um jogo de mudança na
lógica do poder que fará sobressair ao poder do soberano, desde os
anos finais do século XVIII, a biopolítica por meio da regulamentação
da população e disciplinarização do corpo. Ambos os mecanismos,
disciplinar e regulamentador, não se excluem, mas, na maioria dos casos
como evidencia o filósofo, se articulam.
Sobre essas tecnologias conceituadas por Foucault, Peixoto e
Martins (2009) nos explicam que:
O conceito deixa de se referir a um regime de poder
específico e situado historicamente para se constituir
como grade de análise das relações de poder, entendidas
aqui como ‘condução de condutas’ ou ‘arte de governar’.
Enfim, a noção de governamentalidade passa a englobar
todo o campo estratégico das relações de poder, ou seja, a
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multiplicidade indefinida de técnicas e táticas destinadas
a modificar e conduzir a conduta dos outros (PEIXOTO E
MARTINS, 2009, p. 9).

Enquanto um “poder que se incumbiu tanto do corpo quanto da
vida, ou que se incumbiu [...] da vida em geral, com o pólo do corpo e o
pólo da população” (FOUCAULT, 1999, p. 302), Foucault nos descreve
paradoxos do biopoder que residem em observar circunstâncias nas
quais, no interior das tecnologias disciplinar e regulamentar, será
exercido o direito de matar, aproximando o biopoder do poder soberano.
Tal paradoxo observável no biopoder pode ser explicado, conforme
Foucault (1999, p. 304), pois há, “nesse domínio da vida de que o poder
se incumbiu, um corte: o corte entre o que deve viver e o que deve
morrer”, sobre o que o autor especifica:
No contínuo biológico da espécie humana, o aparecimento
das raças, a qualificação de certas raças, a distinção das
raças, a hierarquia das raças, a qualificação de certas
raças como boas e outras, ao contrário, como inferiores,
tudo isso vai ser uma maneira de fragmentar esse campo
biológico de que o poder se incumbiu: uma maneira de
defasar, no interior da população, uns grupos em relação
aos outros (FOUCAULT, 1999, p.304).

Outro aspecto do biopoder que, conforme Foucault (1999, p.
305), possibilita fazer morrer ainda que no interior da política da
vida, é a justificativa ligada a uma relação do tipo guerreiro em que se
compreende que “para viver, é preciso que você massacre seus inimigos”.
Dessa forma, ao pensarmos na entrada de igrejas evangélicas em terras
indígenas, como observamos em Ex-Pajé (2018), estamos pensando em
formas de controle e morte dessas populações, pois, de acordo com
Foucault (1999), no interior deste corte estabelecido pelo biopoder que
separa aqueles devem viver dos que devem morrer:
[...] ‘quanto mais as espécies inferiores tenderem a
desaparecer, quanto mais os indivíduos anormais forem
eliminados, menos degenerados haverá em relação à
espécie – viverei, mais forte, serei, mais vigoroso serei, mais
poderei proliferar’. A morte do outro não é simplesmente
a minha vida, na medida em que seria a minha segurança
pessoal; a morte do outro, a morte da raça ruim, da raça
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inferior (ou do degenerado, ou do anormal), é o que vai
deixar a vida em geral mais sadia; mais sadia e mais pura
(FOUCAULT, 1999, p. 305).

Além da morte do corpo, do indivíduo, ou da população, pelo
genocídio, no biopoder, Gonçalves (2012) destaca ainda que “se deixa
morrer hábitos, costumes, crenças, línguas e tudo o que destoa daquilo
que se estabelece por unidade nacional2 ”, “matam-se os hábitos, os
costumes, as línguas e as crenças” (GONÇALVES, 2012, p. 45). Ainda
que no biopoder, diferentemente do pleno poder soberano, o imperativo
seja fazer viver, observamos no filme Ex-Pajé (2018) a ação do homem
branco no interior do biopoder que, tanto por mecanismos disciplinares
quanto regulamentadores, faz morrer aspectos da cultura indígena
perante a perda da sua religiosidade como uma estratégia biopolítica.
A RESISTÊNCIA AO GENÓCIDIO INDÍGENA CONTEMPORÂNEO MATERIALIZADO NA IMAGEM EM MOVIMENTO DE EX-PAJÉ
“- Quando se inventam assim maldades sobre um povo, é
para abençoar as maldades que se vão praticar sobre ele”
(Mia Couto)

O filme Ex-Pajé (2018) se inicia com uma citação do antropólogo
francês Pierre Clastres na qual se lê: “O Etnocídio não é a destruição
física dos homens, mas do seu modo de vida e pensamento. Enquanto
o genocídio assassina os povos em seu corpo, o etnocídio os mata
em seu espírito” (CLASTRES, 2004, p. 56). Tal fato é importante para
compreendermos a marcação de uma posição de sujeito autor no
início do filme. Ainda que não haja um narrador ativo atuando como
personagem e contando os fatos no decorrer da história, a citação inicial
deflagra a evidência desse processo biopolítico que marca o norte da
narrativa: a aniquilação do povo Paiter Suruí por meio da morte dos seus
costumes e, mais especificamente, de suas práticas de religiosidade com
a missão de doutrinação cristã presente na aldeia. Observa-se também,
que o diretor optou por não utilizar o recurso da voz, enquanto produção
verbal de modalidade oral, apenas o da leitura silenciosa a cargo do
espectador, sobre um fundo preto com as letras brancas preenchendo
discretamente o espaço da tela.
A citação é seguida por dois trechos de filmes de arquivos (Quadro
2. Ao escrever o artigo pensamos não em uma nacionalidade indígena, mas sim em povos que unificados
politicamente lutam pelo direito de existência. Nesse sentido a compreensão de unidade nacional reside
justamente no pólo oposto ao indígena, ou seja, no pólo da cultura branca que, conforme Foucault (1999), desde
a colonização, exerce o direito soberano de matar, praticando o genocídio colonizador.
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1), em que se registram o território Paiter Suruí e os primeiros contatos
com os homens brancos3 , em 1969. Tais imagens discursivizam o
acontecimento factual de contato dos Paiter Suruí com o homem
branco, as imagens em sua dimensão de enunciado emergem como um
acontecimento discursivo4 , tendo em vista que o regime de verdade
sobre esses povos nunca mais será o mesmo, pois desestabiliza as
estruturas que estavam ali fixadas.
A partir do momento em que o homem branco registra a existência
desse povo nativo por meio de imagens, eles passam a existir para o
mundo branco ocidental, conforme corrobora Sontag ao descrever que
“Fotografar é apropriar-se da coisa fotografada. Significa pôr a si mesmo
em determinada relação com o mundo semelhante ao conhecimento –
e, portanto, ao poder” (SONTAG, 2004, p.14). Nesse regime de verdade,
desde as primeiras imagens que atuam como modo de objetivação do
sujeito indígena Suruí, este é colocado no jogo do poder e anexado a
dispositivos colonizatórios que irão produzir novas subjetividades para
estes sujeitos, visto que, como observamos com Foucault (1995) o poder
[...] aplica-se à vida cotidiana imediata que categoriza o
indivíduo, marca-o em sua própria individualidade, liga-o à
sua própria identidade, impõe-lhe uma lei de verdade, que
devemos reconhecer e que os outros têm que reconhecer
nele. É uma forma de poder que faz dos indivíduos sujeito
(FOUCAULT, 1995, p. 235).

Assim, esse processo de objetivação/subjetivação pode ser
observado nos enunciados materializados nos frames que reproduzimos
a seguir:

3. Conforme se descreve no site Povos Indígenas no Brasil, no texto Surui Paiter (s/d) os paiter emigraram de “[...]
Cuiabá para Rondônia no século XXI, fugindo da perseguição de brancos.” Devido ao grande fluxo migratório para
Rondônia motivado pela exploração da borracha e também da construção da estrada de ferro Madeira Mamoré.
Tal fato fez com que os Paiter ficassem cada vez mais expostos aos não-indígenas, o que gerou conflitos de
terra. Somente em 1969 há um contato da Funai com os nativos e a demarcação do território indígena nomeado
Sete de Setembro, entretanto, muitos indígenas permaneciam fora do espaço demarcado, situação que mudou
apenas com uma pandemia de sarampo que matou mais de 300 índios. A demarcação do território indígena
Sete de Setembro só aconteceu de fato em 1983. A partir dos anos 80, os Paiter Surui tiveram metade das suas
terras tomadas por um projeto de construção da Rodovia Cuiabá-Porto Velho, Programa Polonoroese (Programa
Integrado de Desenvolvimento do Noroeste do Brasil) patrocinado pelo Banco Mundial, além de invasões de
fazendeiros. Disponível em: https://pib.socioambiental.org/pt/Povo:Surui_Paiter#Hist.C3.B3rico_do_contato.
Acesso em 17 de agosto de 2021.
4. Foucault (2008b, p. 28) demarca para o método arqueológico de análise do discurso a necessidade de “estar
pronto a acolher cada momento do discurso em sua irrupção de acontecimentos, nessa pontualidade em que
aparece e nessa dispersão temporal que lhe permite ser repetido, sabido, esquecido, transformado, apagado [...]”
e, a partir disso, descreve que “um enunciado é sempre um acontecimento que nem a língua nem o sentido podem
esgotar inteiramente. [...] está ligado, de um lado, a um gesto de escrita ou à articulação de uma palavra, mas por
outro lado, abre para si mesmo uma existência remanescente no campo de uma memória, ou na materialidade [...]
é único como todo acontecimento, mas está aberto à repetição, à transformação, à reativação; [...] está ligado não
apenas a situações que o provocam, e a consequências por ele ocasionadas, mas, ao mesmo tempo, e segundo
uma modalidade inteiramente diferente, a enunciados que o precedem e o seguem” (FOUCAULT, 2008b, p. 3132).

91

Diálogos Pertinentes – Revista Científica de Letras

Quadro1 – O território Pater Suruí e o primeiro contato com o homem branco

Fonte: Ex-Pajé (2018, 00h. 01m. 18s – 00h. 03m. 10s.).

No que concerne à construção da narrativa do filme, a retomada das
imagens que recuperamos no Quadro 1 pode ser melhor compreendida
se abordada por meio do conceito de comentário, elaborado por
Foucault (2014b) enquanto um procedimento interno de controle do
discurso. Pelo comentário compreendemos essa narrativa que, deslocada
da sua emergência “primeira”, entendida mais pertinentemente como
anterior, diz novamente por meio de atos enunciativos novos no interior
dos quais ela é, na verdade, dita. No comentário que observamos,
há o estabelecimento de um desnível entre o enunciado primeiro e o
enunciado segundo que permite “dizer enfim o que estava articulado
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silenciosamente no texto primeiro” no paradoxo de “dizer pela primeira
vez aquilo que, entretanto, já havia sido dito e repetir incansavelmente
aquilo que, no entanto, não havia jamais sido dito” (FOUCAULT, 2014b,
p. 25).
Em Ex-Pajé (2018), a retomada da sequência fílmica obtida em
1969 funciona como comentário na medida em que – respondendo às
condições de possibilidade a que a produção enunciativa em questão se
ligava no momento de sua produção em 1969 e obedecendo ao paradoxo
observado por Foucault (1999) – diz pela primeira vez aquilo que já
havia sido dito e repete incansavelmente o que jamais havia sido dito:
a invasão branca a uma cultura indígena. Se, em 1969, o vídeo podia
ser lido como registro do “progresso” pelo qual passava o Brasil, como
registro de apropriação por parte do Estado de um território nacional
brasileiro (cuja evidência observamos na bandeira colocada em território
indígena recuperada no frame 3), em 2018, a sua reativação das imagens
em uma nova sequência fílmica, no interior de uma outra vontade de
verdade, faz com que ele seja lido como denúncia do genocídio cultural
do povo Paiter Suruí.
Ainda sobre esse movimento de contato dos Suruí com o povo
branco estar discursivizado nas imagens de arquivo recuperadas pelo
diretor do filme, retomamos a escrita de Sontag ao evidenciar que, no
interior de um regime de verdade, “Uma foto equivale a uma prova
incontestável de que determinada coisa aconteceu. A foto pode distorcer,
mas sempre existe o pressuposto de que aquilo existe, ou existiu, e era
semelhante ao que está na imagem” (SONTAG, 2013, p. 17), uma vez
que enquanto enunciado a foto, a imagem se insere num regime de
verdade 5.
A partir disso, o filme se segue, levando o telespectador para o
contexto contemporâneo da vida na aldeia Paiter Suruí, e nos apresenta
a uma outra realidade que não a dos homens despidos e marcadamente
com os adereços de sua cultura como no registro feito em 1969,
visto que, como descrito anteriormente, após a instalação de uma
missão evangélica, estabeleceu-se uma nova prática de conduta que
modifica o regime de olhar de verdade daquela comunidade sobre a
sua espiritualidade (Quadro 2): o filme registra a existência de uma
compreensão entre o povo nativo segundo a qual há uma demonização da
religiosidade nativa, cuja liderança tem a figura do pajé, e a assimilação
5. Podemos compreender regime de verdade a partir de Foucault (2008c, p. 27) quando, ao retomar a loucura, a
doença, a delinquência e a sexualidade a título de exemplificação, este demonstra como “o par ‘série de práticas/
regime de verdade’ forma um dispositivo de saber-poder que marca efetivamente no real o que não existe e
submete-o legitimamente à demarcação do verdadeiro e do falso”, sendo o regime de verdade, portanto, um
regime que subordina o que está inscrito no real à demarcação de verdadeiro e falso.
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de uma religião cristã. Tal acontecimento fomenta a rejeição de Perpera,
inclusive entre os habitantes da aldeia, enquanto pajé, fazendo com que
ele seja impelido a se afastar das práticas comuns ao posto de pajé,
como o diálogo ativo com o Espírito do Rio e a cura de doenças.
Nesse contexto, pelo frame 1 do Quadro 2, observa-se Perpera
indo para a igreja numa cena que procede de um relato de Perpera à
beira do rio, e no qual ele relembra um período anterior à inserção do
cristianismo entre eles e como, enquanto pajé, mantinha contato com
o Espírito do Rio e dele recebia os peixes para o alimento de seu povo.
Nessa sequência fílmica, Perpera descreve também como a sua atuação
de pajé, desde a introdução da crença cristã e da figura do pastor no
território Suruí, passou a ser objetivada como demoníaca, como os
membros da tribo foram se tornando cristãos e por isso deixando de falar
com Perpera. O pajé explica como, em decorrência disso, ele passou a
frequentar a igreja cristã com o objetivo de que os membros de seu povo
voltassem a falar com ele. No frame em questão, Perpera segue pelo
meio da mata, vestido formalmente, em uma roupa na qual não aparenta
estar confortável. Esta roupa é composta por um excesso de tecidos, que
não parecem vesti-lo adequadamente. A roupa de estilo social destoa da
mata e não parece se encaixar com aquele ambiente, ela é composta por
bastante tecido e caracteriza um estilo de vestimenta prototipicamente
utilizada em ambientes urbanos, em ocasiões formais da vida urbana
e de grandes centros, mais comum em climas de regiões frias como o
hemisfério norte (países europeus, Estados do Unidos da América).
No frame 1 do Quadro 2, Perpera é centralizado à imagem da
mata que o cerca. Nas roupas que ele veste e que marcam a separação
física e visual entre seu corpo e a floresta ao seu redor, observamos
muitas sobras de tecido, principalmente nas mangas da camisa, o que
nos indica algo deslocado de seu lugar.
Ao confrontarmos as imagens presentes nos frames 2 e 4 do Quadro
1 com as imagens dispostas nos frames do Quadro 2 podemos observar
como o poder disciplinar ligado ao biopoder age na manipulação do
corpo tornando-o dócil e útil. O corpo dos homens e mulheres do povo
Suruí registrado nas imagens feitas ao primeiro contato com os brancos
no Quadro 1 ressurge no registro contemporâneo do Quadro 2, tendo
sido disciplinarizado e, portanto, vestido com camisa, gravata e calça
social.
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Quadro 2 – Espiritualidade (práticas biopolíticas de subjetivação)

Fonte: Ex-Pajé (2018, 00h15m22s – 00h20m02s).

Conforme registra a materialidade discursiva do documentário,
Perpera tem sua função de Pajé suprimida pelo poder pastoral e assume
para si o papel de uma espécie de porteiro da igreja evangélica, na
qual ele atua abrindo as portas e janelas, limpando o espaço e sendo
o responsável por deixar tudo em ordem para o começo do sermão
6
(frame 2). Entretanto, observa-se, no filme, que o personagem senta-se
à porta da igreja (frame 3), distante do púlpito, e mesmo com uma oferta
tentadora do pastor que ao pregar promete “a vida eterna”, Pérpera
observa a natureza, olhando atentamente para uma árvore florida (frame
6. O sermão é feito em português e traduzido para o Tupi Mondé (língua da aldeia) por um indígena local.
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4) que é sobrevoada por vários insetos e cujo som do bater das asas
fica gradativamente mais intenso (frame 5), abafando por completo
a voz daquele que enuncia do interior da igreja. O olhar de Perpera
indica a sua conexão com o encantado7 , com o Espírito da Floresta
que fala com ele. Ao final do culto, os indígenas que saem da igreja
cumprimentam Perpera em sinal de respeito, o distanciamento entre ele
e o pastor (frame 6) evidencia a separação entre esses dois sujeitos que
são líderes respectivos de cada crença, mas cujo êxito, sob o registro da
materialidade discursiva observada, apenas o pastor evangélico atingiu
naquele momento.
O poder pastoral, que Foucault (2008a, p. 168) identifica no
antigo Oriente mediterrâneo, é aquele exercido por um pastor, deus ou
chefe que atua sobre os homens, os quais compõem seu “rebanho”, e
que está ligado à relação entre Deus e os homens, sendo, desse modo,
“um poder do tipo religioso que tem seu princípio, seu fundamento, sua
perfeição no poder que Deus exerce sobre seu povo”. Este poder do
pastor, nos explica o filósofo, incide não sobre o controle do território,
mas é um poder que se exerce sobre um rebanho e que atua conduzindo
o rebanho em questão, fazendo-o ir de um ponto a outro. À vista disso,
os relatos de Perpera no documentário, que antecedem e sucedem a
cena recuperada pelo Quadro 2, nos permitem localizar a atuação do
poder pastoral sobre os Paiter Suruí, conduzindo-os de uma prática de
espiritualidade que envolvia a atuação do Pajé como líder à crença
cristã, que ao objetivar os indígenas como “filhos de Deus” subjetiva-os
em rebanho e objetiva as práticas de Perpera como demoníacas.
Complementarmente, o poder regulamentar – que, conforme
Foucault (1999), age sobre a vida da população, sobre os efeitos de
massa da população em geral e dos corpos em conjunto – é observado
a partir da regulamentação da adoção das práticas religiosas cristãs em
detrimento da imperativa ordem de abandono das práticas tradicionais
indígenas que tem como escopo todo o povo Paiter Suruí e modifica
inclusive suas práticas ligadas à cura de doenças e medicalização dos
corpos.
Entretanto, a resistência de Perpera frente ao genocídio cultural que
o poder pastoral impõe especificamente se marca na medida em que ele
vai à igreja cristã para manter sua ligação com seu povo. Nesse ambiente,
Perpera atua como porteiro, pelas suas mãos o espaço do culto ao deus
7. Pensamos aqui nos encantados como divindades espirituais da natureza ligadas aos ritos e magias dos
povos indígenas, e também com entidades ancestrais ligadas ao místico. Fonte: http://basilio.fundaj.gov.br/
pesquisaescolar/index.php?option=com_content&view=article&id=308
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dos homens brancos se abre e se fecha. O culto não lhe pertence, tanto
que à porta da igreja, enquanto o pastor enuncia ao fundo, como vimos
pela sequência dos frames 3 e 4 no Quadro 2, ele mantém seu olhar e
sua atenção voltada para a floresta e ela fala com ele. Encerrado o ritual
branco, Perpera varre o chão da igreja e fecha o espaço que ele mesmo
abrira anteriormente, evidenciando ser sua a chave que controla o lugar
do sagrado para seu povo.
Ainda que sua atuação neste espaço não seja marcadamente como
a de líder, Perpera faz pelo seu povo aquilo que seu ofício de pajé exige
que ele faça, ou seja, permanecer junto dele ainda que no interior de uma
crença com a qual ele não compactua. Por essa escolha, Perpera relata
ao longo documentário que não pode mais dormir de luzes apagadas,
pois, quando não há luz em seu quarto durante a noite, ele apanha dos
Espíritos que estão bravos com ele por ir à igreja cristã.
Nesse sentido, as imagens que recuperamos em nossas análises
nos Quadros 1 e 2 constituem-se por símbolos que demonstram o
biopoder, a biopolítica atuando na subjetivação do sujeito indígena. Ao
ter o primeiro contato com o homem branco (discursivizado no Quadro
1), abrem-se caminhos para uma disciplina de controle dos corpos desse
povo como demonstrado no Quadro 2 em que o dispositivo colonial
se reatualiza na contemporaneidade, promovendo uma negação e uma
demonização dos aspectos culturais e religiosos que podem resultar
na morte do sujeito indígena e consequente subjetivação de um outro
sujeito.
No entanto, Perpera Suruí, ao contrário do quer que se pressuponha
pelo título do documentário, logo Ex-Pajé (2018), resiste a dessubjetivação
que lhe tiraria do lugar de pajé e mantém suas práticas transversais de
atuação desse mesmo lugar ao controlar o espaço em que seu povo
agora ocupa numa nova prática de espiritualidade e sob a subjetivação
de rebanho, ou seja, a igreja cristã no interior da floresta.
CONSIDERAÇÕES FINAIS

Considerando que o biopoder consiste em formas de
governamentabilidade da sociedade e que isso se dá por meio de
estratégias de disciplina do corpo e de regulamentação da população,
buscamos demonstrar em nossas análises como o dispositivo colonial
se refaz na contemporaneidade para controle da população dos povos
indígenas. Para realizar o estudo aqui apresentado tomamos como ponto
de partida sobretudo os conceitos de biopoder para Michel Foucault e
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de dispositivo para Giorgio Agamben e analisamos o filme documentário
brasileiro Ex-Pajé (2018) dirigido por Luiz Bolognesi. Por se tratar de uma
materialidade longa em relação ao espaço reservado para a escrita do
artigo, fizemos um recorte de dois momentos do filme:
1)
O primeiro contato do grupo Paiter Suruí com os nãoindígenas;
2)
A primeira cena que o Perpera vai até a igreja evangélica
da sua aldeia para a pregação do pastor.
Por nossas análises, foi possível observar que, a partir das imagens
constituídas por símbolos e aqui retomadas como enunciados discursivos,
o primeiro contato do não-indígena com o povo Paiter Suruí coloca-os
em um acontecimento factual e discursivo de “descobrimentos” desses
povos para iniciar um processo de inseri-los no mundo hegemonicamente
branco, colonizado pela Europa Ocidental. Tal acontecimento,
inegavelmente, promove o genocídio desses povos.
O genocídio se dá não apenas na forma de aniquilação da
vida, mas na aniquilação da prática da cultura, da religiosidade e dos
costumes desses povos. A inserção de igrejas evangélicas acontece
contemporaneamente em uma nova forma de catequização desses povos
e se evidencia enquanto biopolítica atuando na subjetivação de um
outro sujeito indígena. Ao mesmo tempo, aquele que querem crer teria
se tornado um ex-pajé atua em práticas de resistência se reaproximando
de seu povo ao adentrar o novo espaço de culto, agora cristão, sem,
contudo, se desligar completamente das práticas que o constituem ainda
pajé, atuando, como observamos no documentário, informalmente e em
conversas cotidianas, nas quais cuida de seu povo e simultaneamente
ensina um menino indígena pelo qual chamam pajézinho na tribo. Desse
modo, Perpera Suruí permanece Pajé, apesar do genocídio cultural,
apesar do cristianismo, apesar da demonização de sua prática e apesar
do pastor.
O filme e os frames apresentados nos quadros 1 e 2, embora sem o
que se poderiam considerar grandes ações, discursiviza alguns aspectos
da tensão existente nos mais de 500 anos de exploração e invasão das
terras indígenas, por isso, tais frames são extremamente violentos, visto
que o que permanece em jogo é o poder sobre vida e morte de um povo.
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RESUMO

A literatura se tornou uma forma de inúmeros autores que escrevem
sobre a ditadura civil-militar brasileira resgatarem e representarem suas
memórias, bem como as de familiares, amigos e demais vítimas desse
período. K.: relato de uma busca, escrito por Bernardo Kucinski, é uma
dessas obras literárias e guarda em si vários traços verossimilhantes com
a realidade vivida pelo autor, e também pelo seu pai e sua irmã Ana Rosa,
desaparecida durante a ditadura civil-militar brasileira. Considerando
esse contexto, almeja-se verificar como essas memórias estão registradas
na narrativa K.: relato de uma busca e como leitores se manifestam em
diferentes meios de circulação digital a respeito desses aspectos da obra.
Para realizarmos tais estudos ancoramo-nos nas teorias de Ricoeur (2007),
Gagnebin (1999, 2006), Figueiredo (2017), Fico (2004) e Bezerra (2014)
a respeito de conceitos relacionados à memória, esquecimento e demais
termos condizentes ao tema que elencamos para nossas investigações, as
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quais nos permitem compreender sobre o papel da literatura no processo
de rememoração de episódios acontecidos nesse passado sombrio.
Palavras-chave: Memórias. Esquecimento. Ditadura civil-militar. Literatura. Narrativa(s).
ABSTRACT

Literature has become a way for countless authors who write about
the Brazilian military dictatorship to rescue their memories, as well as
those of family members, friends and other victims of that period. K.:
relato de uma busca, written by Bernardo Kucinski, is one of these
countless literary works and has in itself numerous credible traces with
the reality experienced by the author, and especially his father and sister
Ana Rosa, who disappeared during the military dictatorship. Given this
context, the aim is to verify how these memories are registered in the
narrative K.: relato de uma busca and how different readers manifest
themselves in different means of digital circulation regarding these
aspects of the work. To carry out such studies, we anchored in studies by
Ricoeur (2007), Gagnebin (1999, 2006), Figueiredo (2017), Fico (2004)
and Bezerra (2014) about concepts related to memory, forgetting and
other concepts related to theme that we listed for our investigations,
which allow us to conclude about the important role of literature in this
process of remembering episodes that happened in the past.
KEYWORDS: Memories. Forgetting. Civil-military dictatorship. Literature. Narrative(s).
INTRODUÇÃO

A literatura contemporânea, devido ao seu caráter ficcional,
imaginário e libertador, tornou-se o lugar e o refúgio para muitos autores
registrarem suas memórias mais difíceis, como é o caso de Bernardo
Kucinski. Autor de K.: relato de uma busca1 , Kucinski narra a trajetória
de um protagonista que não tem seu nome revelado, apenas denominado
pela inicial K., um pai que busca incansavelmente sua filha desaparecida
durante o período da ditadura militar brasileira.
Muitos são os indícios que revelam semelhanças de episódios
narrados em K.: relato de uma busca com os acontecimentos da vida
de Bernardo Kucinski e sua família. Entretanto, nosso objetivo não é
1. K.: relato de uma busca foi publicado pela primeira vez em 2011 pela editora Expressão Popular, em 2013 pela
Cosac Naify e em 2016 pela Companhia das Letras, sendo que consideramos esta última para nossos estudos.
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investigar o caráter autobiográfico da obra, mas sim como estas memórias
são representadas na narrativa e quais são as percepções de leitores que
se manifestaram por meio de textos e/ou comentários em diferentes
veículos de circulação digital2.
Para a construção dos argumentos a serem expostos aqui, visitamos,
primeiramente, os conceitos de memória e esquecimento. Servem como
base, para tanto, autores como Ricoeur (2007), Gagnebin (1999, 2006),
Figueiredo (2017), Fico (2004) e Bezerra (2014). Também tecemos uma
breve retomada teórica sobre a importância da ficção e da literatura
contemporânea para a realização da representação das memórias. Por
fim, analisamos textos e comentários de leitores de K.: relato de uma
busca, amparados nos conceitos teóricos e sobretudo no caráter de
resistência contra o esquecimento, intencionado pelo autor Bernardo
Kucinski.
MEMÓRIA E ESQUECIMENTO: TENSÕES E NECESSIDADES

Quando nos deparamos com as memórias a respeito de um período
histórico traumático e ainda acompanhado de “tabus”, como é o caso da
ditadura civil-militar brasileira, possivelmente vamos encontrar também
aqueles que lutam para que o ocorrido não seja esquecido e se torne de
conhecimento de um público maior. A “memória não se limita a guardar
o rastro material, escrito ou outro, dos fatos acabados, mas entretém o
sentimento de dever a outros.” (RICOEUR, 2007, p. 101). Ou seja, a
memória é voltada a um ou mais fatos passados, normalmente ligados
a pessoas que não são necessariamente aquelas que vivenciaram tal
período ou tais experiências rememoradas.
Muitas pessoas, por motivos ideológicos e por interesses difusos,
vivem ainda hoje às sombras da ditadura civil-militar. Não é apenas na
areia da praia ou em um chão molhado que ficam rastros, mas também
nesses fatos históricos ocorridos, ainda mais tão obscuramente marcantes.
“Rastro” é uma marca de algo que já passou, mas que deixou marcas,
e, no caso da ditadura militar, elas estão presentes principalmente nas
memórias. A fim de reforçarmos tais afirmações, recorremos a Gagnebin
(2006, p. 44), que faz uma indagação a respeito da ligação da memória
ao rastro e, já na sequência, procura respondê-la:
Por que a reflexão sobre a memória utiliza tão frequentemente
a imagem — o conceito — de rastro? Porque a memória
2. Os leitores selecionados foram os que se manifestaram na Skoob, por ser a maior rede social dos leitores, e
também de páginas e blogs de circulação literária a fim de contrastar os comentários destes públicos.
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vive essa tensão entre a presença e a ausência, presença
do presente que se lembra do passado desaparecido,
mas também presença do passado desaparecido que faz
sua irrupção em um presente evanescente. Riqueza da
memória, certamente, mas também fragilidade da memória
e do rastro.

Quando pensamos na memória relacionada ao mais assombroso
período brasileiro, podemos pensar, de imediato, que o golpe militar foi
uma verdadeira urdidura tramada para conquistar interesses próprios. Fico
(2004) corrobora que a conspiração é um dos elementos sobrelevados
ligados ao golpe militar, um aspecto complexo que mobilizou esse
processo histórico. Devido a isso, é natural que as vítimas da ditadura
militar queiram que mais pessoas saibam sobre o que aconteceu naqueles
anos e, assim, tentam externar aos demais o que elas guardam em suas
memórias. Bezerra (2014, p. 37) propõe que “a percepção da memória
como uma atividade interativa e social nos obriga a reconhecer que
todo ato de rememorar implica um processo de recriação, reelaboração,
ressignificação do passado tendo o momento presente como referência”,
o que nos leva para além das metodologias tradicionais da historiografia
e abre campo para a literatura.
Inúmeros autores têm optado pelos romances ficcionais, vários
inclusive autoficcionais ou autobiográficos a fim de externar suas
memórias sobre a ditadura. Conforme Ricoeur (2007, p. 57), “o momento
da recordação é então o do reconhecimento. Esse momento, por sua
vez, pode percorrer todos os graus da rememoração tácita à memória
declarativa, mais uma vez pronta para a narração”. Convém ressaltar que,
devido ao fato de a narração estar pronta para a declaração dos autores,
estes, ao visitarem tal gênero, precisam adaptar-se às suas características
a fim de conquistarem os receptores daquelas rememorações narradas –
os exigentes leitores: “ao escrever para um público mais amplo, o autor
encontra no leitor um elemento ativo na transmissão da memória para
que não se apague aquilo que afetou a vida das pessoas” (FIGUEIREDO,
2017, p. 46).
A memória passa a ser parte integrante e constitutiva de onde
ela fará sua morada, o lugar onde ela será (re)criada. Dessa forma,
“se a memória funciona como um marco na criação de um senso de
pertencimento, é preciso lançar um olhar crítico sobre seu processo
de criação e legitimização.” (BEZERRA, 2014, p. 42). Ao pertencer à
narração, a memória passa por um processo de transformação, uma
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metamorfose em que ela, através do seu guardador, passará a pertencer
a outro, à história narrada. Na mesma linha, Gagnebin (1999, p. 92)
sustenta que “é o fio da linguagem, às vezes entrecortado, às vezes
rompido, o fio da história que nós narramos uns aos outros, a história que
lembramos, também a que esquecemos e a que, tateantes, enunciamos
hoje.”.
Através da memória e da história registradas por intermédio da
narração, podemos perceber o elemento tensionado do esquecimento.
Ele surge como duelista contra a memória e causa inquietações, que
partem de premissas básicas, transformadas por Ricoeur (2007, p. 46)
em duas perguntas norteadoras:
Buscamos aquilo que tememos ter esquecido,
provisoriamente ou para sempre, com base na experiência
ordinária da recordação, sem que possamos decidir entre
duas hipóteses a respeito da origem do esquecimento:
trata-se de um apagamento definitivo dos rastros do que
foi aprendido anteriormente, ou de um impedimento
provisório, este mesmo eventualmente superável, oposto à
sua reanimação? Essa incerteza quanto à natureza profunda
do esquecimento dá à busca o seu colorido inquieto. Quem
busca não encontra necessariamente.”.

Ao analisarmos a dinâmica da memória nos deparamos
necessariamente com o esquecimento, posto que é impossível
lembrarmos de absolutamente tudo, e o medo de esquecer cada vez
mais causa frustração e inquietação aos possuidores da memória. Como
sugere Figueiredo (2017, p. 102), “a memória funciona, antes, como
fluxos de imagens que vêm para a superfície da consciência, às vezes de
maneira desconexa, às vezes na forma de uma inquietação cuja causa se
desconhece” (FIGUEIREDO, 2017, p. 102).
Memórias são, muitas vezes, dispersas, cujos donos delas podem
não ter completo domínio e certeza de tudo o que viveram naquela
época e tentam externar tais lembranças agora, na contemporaneidade,
para o romance, por exemplo, que é o caso de nossas investigações aqui
delineadas. Temos, então, dois vieses do esquecimento em um confronto
estabelecido na mente do rememorador: “Contra o esquecimento
destruidor, o esquecimento que preserva” (RICOEUR, 2007, p. 449).
Em outras palavras, como existe o esquecimento, onde a memória
é apagada, as lembranças e os fatos podem ser esquecidos. Pelo fato de
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o rememorador saber que o esquecimento existe, o que é temeroso a ele,
há a instigação também por essa circunstância para ele fazer registros,
arquivamentos, com o propósito de que não ocorra a perda. Dessa forma,
há também o esquecimento que preserva a memória dos fatos. Ou seja,
é na escrita, ou outra forma de propagação das informações, que é dado
“à memória os meios de combater o esquecimento.” (RICOEUR, 2007,
p. 449).
Quando a memória vence o esquecimento temos a propagação
de tais recordações. Quando esquecidas, como eram portadas por
apenas aquele sujeito, cessam imediatamente. Mas foquemos na
memória, sobretudo revivida na narração, como forma de combate
ao esquecimento. Destarte, o esquecimento seria “não só uma falha,
um ‘branco’ de memória, mas também uma atividade que apaga,
renuncia, recorta, opõe ao infinito da memória a finitude necessária
da morte e a inscreve no âmago da narração.” (GAGNEBIN, 1999, p.
03). Consideremos, também, o fato de que inúmeras são as memórias
atreladas ao período da ditadura civil-militar, o que resulta, portanto,
em uma memória coletiva, uma vez que as vítimas sofriam os mesmos
métodos de perseguições, torturas e mortes, sendo que muitos familiares
acabavam descobrindo pelo menos parte de tais rechaças. Ou então,
as memórias poderiam ser rememoradas pelos sobreviventes torturados.
Concordamos com Bezerra (2014, p. 36) quando afirma:
O tenso debate em torno da memória desse período pode
ser mais bem compreendido quando temos em mente
que a memória coletiva funciona como um quadro social
constituído a partir de fatos, valores e crenças que servem
de ponto de referência para os indivíduos e a sociedade
como um todo.

O conjunto de memórias pode ser compreendido como um
quadro social, uma vez que é um conjunto de vozes que rememora
aqueles períodos traumáticos, ao mesmo tempo em que resgata valores
e crenças. As vidas aniquiladas não voltam mais, mas a narração dessas
memórias as honra e dignifica os vivos. Logo, “A memória é fundamental
nesse tipo de romance, pois não existe uma memória única, um bloco
que volta por inteiro.” (FIGUEIREDO, 2017, p. 102). Afinal, não se trata
apenas de memórias, mas também de um trauma coletivo que pode ser
representado (e tratado) por meio das obras literárias.
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A LITERATURA CONTEMPORÂNEA COMO GUARDADORA DE MEMÓRIAS

A realidade dentro da ficção e a rememoração dos episódios
ocorridos no período da ditadura civil-militar ocuparam amplo espaço na
literatura contemporânea brasileira. Os escritores pretendem, por meio
da escrita de tais narrações, perpassar aos leitores as suas memórias.
Portanto, temos memórias e lembranças transmitidas pelo texto a muitas
outras mentes, as quais as mantêm vivas e tendem a propagá-las também,
colaborando com a sobrevivência das memórias das vítimas da ditadura
civil-militar. De acordo com Ricoeur (2007, p. 98),
A memória é incorporada à constituição da identidade por
meio da função narrativa. A ideologização da memória
torna-se possível pelos recursos de variação oferecidos pelo
trabalho de configuração narrativa. E como os personagens
da narrativa são postos na trama simultaneamente à história
narrada, a configuração narrativa contribui para modelar a
identidade dos protagonistas da ação ao mesmo tempo que
os contornos da própria ação.

O imaginário tanto do autor quanto do leitor é suscitado para avaliar
a realidade dentro da ficção, bem como para despertar sentimentos e
emoções, o que também é uma das finalidades do texto literário, ficcional.
Os personagens são fatores decisivos na rememoração da realidade da
ditadura na ficção, pois é com estes que o leitor vai se identificar. Como
sugere Figueiredo (2017, p. 45), “a literatura, ao recriar o ambiente de
tensão e de horror, provoca a identificação do leitor, suscita a emoção e
a compreensão ao mesmo tempo.”.
Além de despertar comoções no leitor, o texto ficcional instiga
o imaginário para a compreensão e também para a identificação do
passado da ditadura militar naquela narração. Dessa forma, “enquanto
a imaginação pode jogar com entidades fictícias, quando ela não
representa o real, mas se exila dele, a lembrança coloca as coisas do
passado.” (RICOEUR, 2007, p. 64). Interessante pensarmos no duplo
imaginário que ronda o texto ficcional – o do autor, ao escrevê-lo, e o
do leitor, que recorre ao imaginário para melhor compreender o que está
sendo narrado. Conforme Figueiredo (2017, p. 45),
Só a literatura é capaz de suscitar a figuração do Outro,
do diferente, aquele que não podemos conhecer se não
sairmos de dentro de nós mesmos. Só através da literatura
podemos vislumbrar o Outro que nos habita, porque a
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identidade só se perfaz no encontro com a alteridade,
inclusive nossa própria alteridade.

Vislumbramos o Outro porque nos identificamos com ele. Ao
interagirmos com o Outro, adquirimos características, informações e
conhecimento deste. Dessa forma, podemos pensar no imaginário e no
conhecimento possibilitados pelas narrativas ficcionais como dialogando
com o tempo atual. Nas palavras de Ricoeur (2007, p. 394), “o discurso
da preocupação é, em primeiro lugar, um discurso centrado no presente
vivo”.
Logo, as memórias do passado são voltadas ao presente devido
ao fato de que, mesmo que ela possa modificar as concepções e as
informações do passado, é no presente que as coisas acontecem. Além do
que, a ficção determina uma infinita possibilidade de discursos por meio
de suas estratégias e linguagem, o que reiteramos através de Figueiredo
(2017, p. 44): “A ficção não é sinônimo de fantasia e de imaginação:
trata-se, antes, de uma estratégia ordenadora da linguagem a fim de criar
uma narrativa legível, compreensível”.
Podemos pensar na ficção como instigadora do imaginário devido
ao ato de o leitor interpretar o narrado. Quanto à narração, contudo,
é preciso marcar um alerta: “assim como é impossível lembrar-se de
tudo, é impossível narrar tudo. A ideia de narração exaustiva é uma ideia
performativamente impossível. A narrativa comporta necessariamente
uma dimensão seletiva.” (RICOEUR, 2007, p. 455). Com relação aos
acontecimentos relacionados à ditadura civil-militar, muito há para ser
lembrado e narrado, mas nem tudo é possível. Logo, mediante o fato de
não conseguir narrar tudo e nem lembrar de tudo, o autor seleciona o
que deseja narrar conforme suas pretensões.
Ao concatenarmos a ficção à fantasia no ato de narrar,
percebemos esta como uma capacidade inventiva, imaginativa, e aquela
é uma criação, uma visão que torna a outra possível: “a ficção é parte
intrínseca do ato de narrar, mas a fantasia só surge nas narrativas de
valor testemunhal para exprimir as incongruências e as ironias do
comportamento autoritário.” (FIGUEIREDO, 2017, p. 45). A fantasia, de
caráter testemunhal, está concatenada à memória, já que esta também é
real, mediante o testemunho de alguém. Além do mais,
Na história, na educação, na filosofia, na psicologia o
cuidado com a memória fez dela não só um objeto de estudo,
mas também uma tarefa ética: nosso dever consistiria em
preservar a memória, em salvar o desaparecido, o passado,
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em resgatar, como se diz, tradições, vidas, falas e imagens
(GAGNEBIN, 2006, p. 97).

Em linhas gerais, a literatura foi, e ainda é – mesmo tendo como
predomínio conceitual a ficção, o imaginário, o além do real –, uma
forma que muitos escritores encontraram para rememorar o sofrimento
das vítimas da ditadura instaurado por ela. Não restam dúvidas de que
“nos últimos cinquenta anos, dos primeiros dias após o golpe de 1º de
abril de 1964 até o presente, escritores têm produzido todo tipo de texto,
mas, sobretudo, narrativas, de cunho ficcional ou não ficcional, sobre os
desmandos da ditadura.” (FIGUEIREDO, 2017, p. 45).
Por trás dessas narrativas sobre a ditadura militar está também o
inacessível ao leitor, pois não há narrativa que engloba tudo relacionado
a esse período. Muito ficou no desconhecido, e, talvez, no indizível.
Portanto, “a confissão de que, por trás da interpretação, subsiste sempre
um fundo impenetrável, opaco, inesgotável de motivações pessoais e
culturais, do qual o sujeito jamais acabou de dar conta.” (RICOEUR,
2007, p. 351). Acrescido a tais percepções, esse estudioso ainda adverte
que
O reconhecimento do fato de que sempre é possível
interpretar de outra forma o mais complexo e, portanto, a
admissão de um grau inevitável de controvérsia, de conflito
entre interpretações rivais; em seguida, a pretensão de
dotar a interpretação assumida com argumentos plausíveis,
possivelmente prováveis, submetidos à parte adversa.
(RICOEUR, 2007, p. 351).

Com relação à rememoração da ditadura militar na ficção, mesmo
com argumentos plausíveis e prováveis, “não se pode imaginar a
restituição de ‘toda a verdade’ do acontecimento, porque o acontecimento
pertence ao domínio do vivido e a escrita literária pertence ao domínio
da linguagem.” (FIGUEIREDO, 2017, p. 123). Assim como também “não
se pode confundir o que se passa na vida real de cada um de nós com
o que se lê num livro, são universos diferentes, com códigos diferentes,
pois a realidade nos escapa sempre.” (FIGUEIREDO, 2017, p. 123).
A tortura sofrida pelas vítimas da ditadura civil-militar, pela voz e
visão delas e de seus familiares, é algo que ainda não é de conhecimento
para muitos ou mesmo é um fenômeno negado. A literatura – e suas
múltiplas abordagens – pode trazer à tona informações inesperadas e
desconhecidas ao leitor, o que pode ir além do intencionado por este
ou ser diferente de suas expectativas. Conforme verificamos em Ricoeur
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(2007, p. 290), que já fazia tais anunciações em seus estudos:
As formas narrativas ao dar à narrativa um fecho interno à
intriga, tendem a produzir um efeito de enclausuramento,
que não é menor quando o narrador, contrariando a
expectativa do leitor, faz tudo para decepcionar este último
por alguns estratagemas de não-enclausuramento

Diante da concepção de não-enclausuramento da narrativa
elucubrada por Ricoeur (2007), concluímos que o leitor pode se sentir
impactado com aquilo que não imaginava, com o inesperado. Entretanto,
é justamente isso que acaba instigando o leitor a permanecer na leitura
e, por sinal, muitas narrativas contemporâneas possuem estratagemas
pensados pelo autor a fim de surpreender seu público tanto na forma
de narrar e abordar os temas quanto na estrutura e composição da obra.
MEMÓRIAS DE KUCINSKI EM K.: RELATO DE UMA BUSCA IDENTIFICADAS POR LEITORES

K., o protagonista da narrativa K.: relato de uma busca, guarda
em seu nome, representado apenas pela letra inicial, possíveis mistérios,
segredos, revelações e verossimilhanças com a realidade de muitas
pessoas, sobretudo de seu autor, Bernardo Kucinski, e familiares dele.
Logo, encontramos em K.: relato de uma busca um adequado objeto de
estudo para analisarmos sobre a representatividade da memória sobre os
acontecimentos na ditadura civil-militar brasileira.
Ao averiguarmos a obra K.: relato de uma busca e a compararmos
com reportagens, entrevistas e outros canais virtuais de comunicação
e informação, apuramos vários fatos oriundos das memórias do autor
Bernardo Kucinski que foram rememoradas, guardadas e representadas
em K.: relato de uma busca. Portanto, em meio a várias outras estratégias
narrativas, Kucinski também conseguiu, em sua engenhosidade, resgatar
muitas de suas memórias em sua obra narrativa, tornando-a uma forma
de “arquivamento”, para usar o termo de Figueiredo (2017).
Em uma entrevista à Taketani (2016, s. p.), publicada no Jornal
Literário Suplemento Pernambuco, Bernardo Kucinski responde que “O
pai em K. é uma fusão de personagens, eu entre eles. Esse foi o recurso
principal que permitiu transportar a história para o domínio do ficcional,
a despeito de seus conteúdos serem essencialmente factuais.”. Fica
explícito, assim, que o personagem principal de K.: relato de uma busca
representa muitas pessoas que vivenciaram a realidade da ditadura civilmilitar brasileira, inclusive o próprio autor Bernardo Kucinski.

110

v. 17 • p. 101-118 • Número Temático 2021

Também Zillo (2017, s.p., grifos do autor) destaca sobre Bernardo
Kucinski representar a si na obra K.: relato de uma busca quando
afirma que “Muito desse sentimento vem do próprio autor Bernardo,
por ter vivido durante a ditadura e ter perdido a própria irmã, presa
pelos militares e dada como desaparecida na década de 1970. K. é, na
verdade, a história de seu pai à procura da filha”. Tal acontecimento é o
cerne de muitos dos vinte e nove capítulos de K.: relato de uma busca.
A inserção de novos capítulos, personagens e outras vozes narrativas
faz com que sejam trazidos outros elementos e aspectos relacionados a
episódios da ditadura civil-militar brasileira, e consequentemente esta
busca é interrompida várias vezes ao longo da narrativa. Do mesmo
modo, temos a impressão, em alguns momentos no meio da narrativa,
que a busca do pai pela filha desaparecida chega a um encerramento,
como no final do capítulo 15, Imunidades, um paradoxo: “O pai que
procurava a filha desaparecida já nada procura, vencido pela exaustão
e pela indiferença. Já não empunha o mastro com a fotografia. Deixa de
ser um ícone. Já não é mais nada. É o tronco inútil de uma árvore seca.”
(KUCINSKI, 2016, p. 85).
Este fato de K. ser caracterizado como alguém que está exausto,
sem forças para prosseguir sua busca, possibilita ao leitor entender que a
narrativa parece chegar ao fim, o que tende a causar certo estranhamento,
já que isto ocorre no meio da narrativa. Entretanto, surgem novos
elementos e novas pistas, que desconstroem a ideia de inutilidade da
árvore seca, isto é, do velho pai esgotado. Afinal, muito há nas memórias
desse pai incansável que representa inúmeras pessoas de realidades
incongruentes no período da ditadura civil-militar.
Koehler (2012, s.p.), outro leitor de obras literárias de Bernardo
Kucinski, afirma que K.: relato de uma busca “é um livro de ficção, mas
quando se conhece a história de Kucinski, de seu pai e de sua irmã,
percebe-se que a ficção foi a maneira encontrada pelo jornalista para
expurgar muitos dos seus fantasmas pessoais.”. Assim como o autor
Bernardo Kucinski quis expurgar fantasmas da ditadura civil-militar que
lhe assombram, também o personagem K. pretendia de diversas formas
realizar algo que registrasse o que poderia ter acontecido com sua filha,
já que não se sabe com precisão o que lhe aconteceu.
Dentre as formas de rememoração, de registrar as suas memórias
e as de sua família, sobretudo de sua filha desaparecida, K. resolve
escrever um livro em que registra os acontecimentos: “Desolado pela
falta da matzeivá, ocorreu então a K. a ideia de compor um pequeno
livrinho em memória da filha e do genro. Uma lápide na forma de livro.
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Um livro in memoriam.” (KUCINSKI, 2016, p. 77-78, grifos do autor). Ao
pensarmos que K.: relato de uma busca é um livro baseado em pessoas e
acontecimentos do mundo real, sobretudo de Kucinski e seus familiares,
arriscamos afirmar que esta obra pode ser considerada não só como
narrativa, mas também a realização do livro in memoriam, ou pelo
menos ser comparado a um.
Muitos dos resenhistas, pesquisadores e demais leitores que se
manifestaram em veículos de circulação digital ressaltaram também
sobre o fato de Ana Rosa Kucinski ter se casado, como é o caso de
Casarin (s.d., s.p.) “Ana Rosa Kucinski e Wilson Silva desapareceram em
22 de abril de 1974. Militavam pela ALN (Ação Libertadora Nacional)
e sumiram quando repressores eliminavam pessoas que pudessem
comprometê-los de alguma forma. A bandidagem batia continência.”.
Muitos leitores de K.: relato de uma busca fazem referência
também ao casamento de Ana Rosa Kucinski e Wilson Silva. Afinal, ao
longo da narrativa aparece a menção do casamento clandestino da filha
de K., recebendo inclusive um capítulo em que se enfatiza sobre a união
matrimonial, intitulado O matrimônio clandestino justamente pelo fato
de K. descobrir casualmente sobre o fato:
Quando aquela moça se aproximou na reunião dos
familiares dos desaparecidos e se apresentou, eu sou
a cunhada da sua filha, K. percebeu a vastidão da outra
vida, oculta, da filha. Ela até se casara sem ele saber; tinha
marido, uma cunhada, sogros. O marido também estava
desaparecido. Mais esse susto no colar de tantos espantos,
descobrir que outra família também chorava sua ausência,
não como filha, como nora, e ele agora também teria que
chorar uma segunda desaparição, a do genro, e mais, de
netos que poderia ter, mas não terá – embora disso naquele
momento ele ainda não soubesse. (KUCINSKI, 2016, p.
41).

Ao considerarmos o fragmento acima, que é o primeiro parágrafo
do capítulo supracitado, percebemos que, na narrativa, K. descobriu
casualmente sobre o casamento às escondidas de sua filha, o que, para
ele, passa a ser mais um motivo de sofrimento, angústias e buscas,
inclusive pelo fato de não saber se ele tem/teve netos. As cinco páginas
desse capítulo são destinadas à narração sobre o casamento da filha
de K. realizado secretamente e às investigações e reflexões de K. sobre
o porquê de ela ter feito isso. Por fim, “depois de matutar muito, K.
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convenceu-se de que a única razão para se casarem formalmente, na
situação de risco em que viviam, era pra diminuir o próprio risco. Como?
Tendo a posse de um documento legítimo de casados.” (KUCINSKI,
2016, p. 45).
Também Ferreira (2020, p. 240) destaca que “Ana tinha o
sobrenome ‘Silva’ pois se casara com Wilson Silva, colega de faculdade
de Kucinski. Seu pai, Meir Kucinski, escritor de iídiche, nascido na
Polônia, procurou reaver seu corpo, em vão.”. Aspectos como os do
casamento às escondidas da filha, a língua iídiche falada pelo pai
e as comparações com a Polônia são ressaltados pelos leitores de K.:
relato de uma busca porque de fato são assuntos que recebem ênfase
também pelo autor Bernardo Kucinski, como acontece no capítulo Os
extorsionários: “Mas na Polônia, embora a repressão fosse dura, quando
prendiam, registravam, avisavam a família. Depois tinha julgamento.
Havia acusação e defesa, visitas à prisão. Lá não sumiam com os presos.”
(KUCINSKI, 2016, p. 136). Kucinski compara os episódios da ditadura
civil-militar com os acontecidos na Polônia e demais países em meio ao
holocausto. Para Kucinski, entretanto, a ditadura civil-militar tornou-se
terrível porque as vítimas sumiam, e os familiares ficavam sem saber o
que exatamente aconteceu com os desaparecidos, imaginando o pior
devido ao cenário de perseguição e tortura. Segundo Casarin (s.d., s.p.),
leitor da obra de Kucinski,
A violência contra a família e contra Ana não se encerrou
no desaparecimento em si. Depois disso, ela passou a
ser tratada por muitos como uma mera comunista, como
alguém que mereceu sofrer o que sofreu. Nem mesmo na
USP, onde dava aulas, recebeu um tratamento respeitoso.
Após uma decisão tomada por seus colegas, foi destituída
de seu cargo por abandono de emprego, como se não ir ao
trabalho fosse uma opção sua, não uma consequência de
seu assassinato, de um crime político.

Em muitos casos de registros escritos de leitores de K.: relato de
uma busca, não sabemos ao certo se eles se referem à obra ou àquilo
que aconteceu na realidade à família de Kucinski. Um exemplo é o autor
do trecho anteriormente citado, pois, em seu manifesto, o receptor da
obra menciona o nome Ana, que sabemos ser na realidade a irmã de
Bernardo Kucinski, mas na obra K.: relato de uma busca o nome dela
não é revelado. São as verossimilhanças da obra com a vida da família
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de Kucinski que impulsionam os leitores a construir tais comparações e
afirmações.
Aliás, ao verificarmos os comentários dos internautas da Skoob,
a qual é denominada a maior rede social voltada aos leitores, uma das
maiores ênfases dada por grande quantidade dos leitores de K.: relato de
uma busca é justamente a busca do pai pela filha na narrativa e que isso
é baseado na realidade vivida pelo pai de Bernardo Kucinski com relação
à Ana, sua filha desaparecida. Muitos dos aspectos da vida da família
Kucinski, tanto da vida pessoal quanto profissional, são enfatizados
também pelos internautas da rede Skoob, conforme podemos verificar
no exemplo do comentário disposto na Figura 1.
Figura 1 – Trecho de comentário de internauta da Skoob a respeito
do livro K.: relato de uma busca

Fonte: SKOOB. https://www.skoob.com.br/livro/resenhas/207967/edicao:426975., 2021.

Conforme podemos verificar no trecho acima, Bernardo Kucinski
consegue fazer o que poucos trabalhos acadêmicos conseguiram, que
é retratar um período tão emblemático como a ditadura civil-militar. O
autor de K.: relato de uma busca faz essa representação sem recorrer a
uma linguagem rebuscada, e também faz com que sua narrativa não seja
uma romantização piegas, o que, conforme verificamos no comentário
do internauta da Skoob, é provavelmente o maior acerto de Bernardo
Kucinski. Também despertou nossa atenção o título do comentário desse
internauta: “Na dor de K. nasce uma flor”. Ao nosso ver, a flor, pelos
indícios encontrados, é o próprio livro K.: relato de uma busca, que,
mesmo retratando a ditadura civil-militar, um período tão traumático, e
ao mesmo tempo protagonizar a história de um personagem idoso, que
sofre, sensibiliza seus leitores, e faz com que estes se envolvam com os
personagens e a história narrada. Esta “flor” que abdica da linguagem
acadêmica e também de uma ilusão biográfica romantizada, conforme
caracterizado pelo internauta da Skoob no segundo parágrafo, parte de
informações verídicas, que aconteceram na realidade, conforme o leitor
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de K.: relato de uma busca ressalta anteriormente. Assim como demais
internautas da Skoob, também este relaciona o livro K.: relato de uma
busca àquilo que aconteceu com Ana Rosa Kucinski, que é, como já
evidenciamos antes, a irmã desaparecida do autor cuja obra estamos
considerando para nossos estudos sobre a literatura contemporânea
como lugar de resgate das memórias e luta contra o esquecimento dos
episódios acontecidos em meados da ditadura civil-militar brasileira.
Ainda consoante o internauta da Skoob cujo trecho de seu
comentário supracitamos, até na atualidade o nome de Ana Kucinski
é sussurrado nos corredores da FFLCH-USP, universidade na qual ela
lecionava e foi desligada após certo tempo de seu desaparecimento.
Logo, o fato de Ana ter sido professora nessa universidade também
é representado por Bernardo Kucinski em K.: relato de uma busca,
principalmente o fato do desligamento dela injustamente: “Passaram-se
dezenove meses desde o desaparecimento da filha de K., lotada nos
quadros da universidade como professora assistente doutora. Na ordem
do dia consta o processo 174 899/74 da reitoria pedindo a rescisão do
seu contrato por ‘abandono da função’ [...].” (KUCINSKI, 2016, p. 142).
Outro fato destacado por leitores de K.: relato de uma busca é o
de que desaparecidos na ditadura civil-militar seriam “homenageados”
recebendo nomes de ruas, narrado no capítulo As ruas e os nomes: “A
homenagem aos desaparecidos políticos em placas de rua tinha a função
pedagógica de lembrar às futuras gerações a importância da democracia
e dos direitos humanos.” (KUCINSKI, 2016, p. 150). Esta passagem da
obra K.: relato de uma busca é rememorada por Mügge (2016, p. 100):
No entanto, o narrador relata a ida de K. e de outros
familiares de desaparecidos políticos a um evento no Rio
de Janeiro, a um Loteamento denominado Vila Redentora,
cujas ruas receberam, na ocasião, por iniciativa de um
vereador de esquerda, o nome dos militantes mortos,
quarenta e sete, no total.

Enquanto os nomes dos militantes desaparecidos foram destinados
a ruas distantes, os de generais e outros nomes da elite foram destinados
a ruas e pontes bem localizadas, com grande tráfego de pessoas, como
é o caso da placa do viaduto General Milton Tavares: “Centenas de
pessoas passam por aqui todos os dias, jovens, crianças, e leem esse
nome na placa, e podem pensar que é um herói. Devem pensar isso.
Agora ele entendia por que as placas com os nomes dos desaparecidos
foram postas num fim do mundo.” (KUCINSKI, 2016, p. 153).
Em linhas gerais, verificamos que estes vários elementos resgatados
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da realidade vivida pela família Kucinski em meio à ditadura civil-militar
foram percebidos pelos leitores, pois eles estabeleceram as relações da
ficção com o contexto real no qual está inserido. Essa relação do autor
escrever para um público que recebe aquelas memórias passadas por
Kucinski confirmam o papel ativo do leitor ressaltado por Figueiredo
(2017) e que justamente este papel de recepção ativa e consequente
propagação das memórias por meio da narrativa faz com que elas não
se apaguem.
CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em vista aos estudos e às análises que realizamos em nossos
estudos, concluímos que diversos leitores de K.: relato de uma busca
compreenderam que nessa narrativa estão guardadas memórias do autor
e de sua família com relação a um período histórico traumático para
milhares de pessoas, inclusive para eles. Diante desse sofrimento, o autor
sentiu necessidade de compartilhar suas memórias a fim de que elas
não fossem esquecidas e sentiu a necessidade de recorrer à literatura
para resgatar e registrar essas memórias para que elas chegassem a mais
pessoas. Dessa forma, Kucinski conseguiu escrever para outros e cumprir
o que Ricoeur (2007) denominou de sentimento de dever.
Logo, a necessidade da lembrança do passado, do não
esquecimento dele, conforme teorizado por Gagnebin (2006), vai ao
encontro de inúmeros autores de narrativas que lutam contra o não
esquecimento daquilo que aconteceu com eles e/ou familiares deles.
Bernardo Kucinski, autor de K.: relato de uma busca, faz isso nessa obra,
o que contribuiu para que ela fosse a escolhida para fins analíticos dos
objetivos que aqui propomos. Afinal, ele faz uma rememoração do que
aconteceu com sua irmã, com o intuito de manter viva a memória da
irmã e também fazer o kaddish3 dela.
No entanto, K.: relato de uma busca, assim como inúmeras
outras narrativas que contém em suas páginas uma rememoração
sobre a ditadura civil-militar, são também memórias de expectativas da
contemporaneidade que tem tendências a um futuro. Através de suas
narrações, esses autores pretendem, também, mudar o tempo posterior
ao presente. Entrelaçamos a isso as palavras de Ricoeur (2007, p. 140),
“os mundos dos predecessores e dos sucessores estendem nas duas
direções do passado e do futuro, da memória e da expectativa, esses
3. É uma oração de louvor a Deus que enaltece seu nome e é recitado no lugar da pessoa falecida, e que aparece
na obra K.: relato de uma busca.
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traços notáveis do viver juntos decifrados primeiro no fenômeno de
contemporaneidade.”.
Portanto, podemos concluir que K.: relato de uma busca guarda em
seu enredo uma trajetória de um pai em busca de sua filha perdida, sendo
tais fatos baseados nas memórias de Bernardo Kucinski, autor da obra
literária, fazendo com que ela seja integrante da literatura contemporânea
voltada às narrações sobre o período da ditadura civil-militar. Além do
mais, conforme percebemos, a narrativa K.: relato de uma busca ganhou
destaque, conquistou aceitação de um considerável público e, sendo
assim, contribui para que as memórias sejam preservadas e resgatem o
passado, as tradições, as vidas e as imagens, conforme averiguamos em
Gagnebin (2006). Sendo assim, a obra literária contemporânea K.: relato
de uma busca é lida e compreendida como uma forma de resistência
contra o esquecimento das memórias de Bernardo Kucinski e sua família.
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RESUMO

Por meio do presente trabalho, temos como objetivo apresentar
uma análise do capítulo “A Abertura”, do romance K – Relato de uma
Busca (2016), de autoria de Bernardo Kucinski, a partir da aplicação
do conceito de ethos trabalhado por Dominique Maingueneau (2006),
contando ainda com outros aportes, como Bakhtin e Voloshinov
(2006) e Maziére (2007). Levando em consideração a ancoragem ao
contexto histórico, contaremos também com as produções de Souza
(2001), Bicudo (2002), Gaspari (2004), Guerra (2012), Godoy (2014),
Brasil (2014; 2017), Manso (2020), Napolitano (2020), dentre outras.
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A abordagem insere-se no campo dos estudos da análise do discurso
francesa e se estrutura por meio de revisão bibliográfica em observação
qualitativa, de investigação em perspectiva descritivo-analítica. A recente
corrente revisionista que busca negar ou opacificar as graves violações
de Direitos Humanos ocorridas durante a Ditadura Civil-Militar (19641985) ou ainda atribuí-las às vítimas da violência do Estado, além do
crescente número de obras ficcionais e estudos sobre o período e sobre
a obra em tela, justificam a importância da investigação proposta.
Palavras-chave: Ethos. Análise do Discurso. K – Relato de uma Busca. Ditadura Civil-Militar (1964-1985). Sérgio Paranhos Fleury.
ABSTRACT

Through this work, we aim to present an analysis of the chapter
“A Abertura”, from the novel K – Relato de uma Busca (2016), written
by Bernardo Kucinski, based on the application of the concept of ethos
worked by Dominique Maingueneau (2006), with other contributions,
such as Bakhtin and Voloshinov (2006) and Maziére (2007). Thus, taking
into account the anchoring to the historical context, we will also rely on
the productions of Souza (2001), Bicudo (2002), Gaspari (2004), Guerra
(2012), Godoy (2014), Brasil (2014; 2017), Manso (2020), Napolitano
(2020), among others. The approach of this work is inserted in the
field of French discourse analysis studies, and is structured through a
bibliographical review in qualitative research observation within a
descriptive-analytical perspective. Consequently, the recent revisionist
current that seeks to deny or hide the serious violations of Human Rights
that occurred during the Brazilian Civil-Military Dictatorship (19641985), or even attribute them to victims of State violence, in addition to
the growing number of fictional works and studies on the period and on
the work on screen, justify the importance of this proposed investigation.
Keywords: Ethos. Discourse analysis. K – Relato de uma Busca. Brazilian Civil-Military Dictatorship (1964-1985). Sergio Paranhos Fleury.
INTRODUÇÃO
Acho importante não só a resposta, mas a constante
interrogação: o que podemos lembrar? Temos direito
a esquecer? A literatura funciona como arquivo vivo
de memórias, de denúncias ou é apenas consolação
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de poucos? Consolação individual? A lógica da página
virada implica apenas pacificação como curtição? O que
aprendemos com a ditadura militar e com suas memórias?
Vincenzo Russo (2020, [n.p.])

Com a ascensão da direita ultraconservadora ao poder – com
destaque para a eleição do ex-deputado Jair Bolsonaro à Presidência
da República – e a aplicação contínua de estratégias de revisionismo
sobre um dos períodos mais violentos da história brasileira, a saber,
a Ditadura Civil-Militar (1964-1985), citando Sellingmann-Silva
(2019), a permanência da violência estrutural na sociedade brasileira
(GINZBURG, 2012; SCHWARZ, 2019), os ataques sintomáticos à
liberdade do pensamento crítico e de cátedra (DALCASTAGNÈ, 2020),
dentre outros sinais, aquece-se a “guerra de narrativas” (NAPOLITANO,
2020) sobre o contexto citado. Nessa seara axiológica em que os
discursos se antagonizam em contínua tensão, é coerente recuperarmos
o conceito de Bakhtin e Voloshinov (2000, p. 67) acerca da enunciação
como “arena de vozes”, “[...] onde se entrecruzam e lutam os valores
sociais de orientação contraditória”. Na mesma esfera de discussão,
depreendemos ainda de Bakhtin e Voloshinov (2006, p. 47-48) que,
Consequentemente, em todo signo ideológico confrontamse índices de valor contraditórios. O signo se torna a arena
onde se desenvolve a luta de classes. Esta plurivalência
social do signo ideológico é um traço da maior importância.
Na verdade, é este entrecruzamento dos índices de valor
que torna o signo vivo e móvel, capaz de evoluir. O signo,
se subtraído às tensões da luta social, se posto à margem da
luta de classes, irá infalivelmente debilitar-se, degenerará
em alegoria, tornar-se-á objeto de estudo dos filólogos
e não será mais um instrumento racional e vivo para a
sociedade.

Ao negar o saber sistematizado da ciência, à medida em que
reanimam discursos já bem conhecidos sobre a cultura brasileira, como
o do “perigo comunista”, as vozes dos antigos algozes são recuperadas
dialogicamente nos dias atuais, buscando construir uma atmosfera
eufêmica sobre as violações de Direitos Humanos para reforçar o efeito
de “amnésia” e relativo “apagamento” das vítimas insepultas. Marcos
Napolitano (2020), no texto “Desafios para a História nas Encruzilhadas
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da Memória: Entre Traumas e Tabus”, classifica seis campos de memória
sobre o período, indicando, como “[...] alvo mais direto do negacionismo
da extrema direita”, a “[...] memória socialmente restrita dos familiares
de mortos e desaparecidos” (NAPOLITANO, 2020, p. 37-38).
Por essas e outras questões, o trauma de um período ainda recente
e nebuloso continua não superado (TELLES; SAFATLE, 2010) e, de alguma
forma, explica a quantidade significativa de dissertações, teses e artigos
sobre o tema produzida recentemente. Igualmente ocorre uma intensa
produção ficcional sobre o período – parte dela elaborada por vítimas
diretas das “políticas de Estado” da época –, parte dela não vinculada
diretamente ao contexto (FIGUEIREDO, 2019). No primeiro caso,
insere-se o jornalista Bernardo Kucinski, autor da obra cujo capítulo será
analisado aqui.
Em essência, a Análise de Discurso (AD) “[...] nos ensina [...] como
um discurso pode ser construído para satisfazer diversas especificações”
(HARRIS, 1952, [n. p.] apud MAZIÉRE, 2007, p. 7). Nessa confluência,
Maziére (2007, p. 13) aponta que “Ela [a AD] não separa o enunciado
nem de sua estrutura linguística, nem de suas condições de produção,
de suas condições históricas e políticas, nem das interações subjetivas”.
É nessa direção que objetivamos analisar a constituição do ethos do
personagem Sérgio Paranhos Fleury, no episódio “A Abertura”, que
integra a obra K – Relato de uma Busca, do professor e escritor Bernardo
Kucinski. Para tanto, a reflexão terá como aporte teórico os postulados
de Dominique Maingueneau sobre o conceito de ethos, trabalhado no
capítulo “O Ethos”, pertencente à obra Discurso Literário (2006), bem
como os estudos de outros autores, como Bakhtin e Voloshinov (2006),
Souza (2001), Bicudo (2002), Gaspari (2004), Guerra (2012), Godoy
(2014), Brasil (2014; 2017), Napolitano (2020), Manso (2020), dentre
outros, além daqueles já citados no início desta “seção”.
Metodologicamente, a escolha da obra, da qual nos propomos
a analisar somente um capítulo, deu-se em razão de sua recepção
pela crítica especializada de estudiosos da relação entre “literatura” e
“violência” no Brasil, em especial, sobre as graves violações de Direitos
Humanos cometidas pela Ditadura Civil-Militar (1964-1985) – algumas
delas documentadas pela Comissão Nacional da Verdade – CNV
(BRASIL, 2014). Dentre as obras, destacamos o volume A Literatura
como Arquivo da Ditadura Brasileira (2017), de Eurídice Figueiredo, e
Literatura e Ditadura (2020), que conta com a organização de Rejane
Pivetta de Oliveira e Paulo C. Thomaz. Destacamos ainda o artigo
intitulado Imagens Precárias: Inscrições Tênues de Violência Ditatorial
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no Brasil (2020), de Márcio Selingmann-Silva, e Literatura e Resistência
no Brasil Hoje (2020), de Regina Dalcastagnè. Por fim, ainda no que se
refere à metodologia adotada, acresce registrar que, para o exercício de
reflexão, valemo-nos da revisão bibliográfica com análise qualitativa e
investigação em perspectiva descritivo-analítica.
DESENVOLVIMENTO
Conto ao senhor é o que eu sei e o senhor não sabe; mas
principal quero contar é o que eu não sei se sei, e que pode
ser que o senhor saiba.
Guimarães Rosa (1994, p. 318

Em sua origem no campo dos estudos da “Retórica”, a partir da
abordagem de Aristóteles, o conceito de ethos que, juntamente ao
logus e ao páthos, forma o “tripé retórico”, está estritamente ligado à
confiabilidade que se estabelece a um determinado discurso em razão
da credibilidade que o destinatário (auditório) atribui ao “orador”.
Contudo, Maingueneau (2006) aprofunda a discussão sobre o conceito,
refletindo sobre o “ethos discursivo”, ao afirmar que o “[...] o ethos
está crucialmente ligado ao ato da enunciação” (MAINGUENEAU,
2006, p. 269) e “[...] não a um saber extradiscursivo sobre o locutor”
(MAINGUENEAU, 2006, p. 267). Dessa maneira, conforme o autor,
Por mais que esteja ligado ao locutor na medida que este
se acha na origem da enunciação, é a partir de dentro que
o ethos caracteriza esse locutor. Com efeito, o destinatário
atribui a um locutor inscrito no mundo extradiscursivo
características que são na realidade intradiscursivas, porque
estão associadas a um modo de dizer. (MAINGUENEAU,
2006, p. 268, destaque do autor).

Assim, o delineamento de uma imagem acerca do auditório ocorre
graças a uma corporalidade, portanto, a “uma maneira de ser”, que é
estabelecida por meio de “uma maneira de dizer” (MAINGUENEAU,
2006, p. 94). Para isso, o discurso – que é associado a uma “voz”
ou a um “tom” – acaba por “habitar” a enunciação do material
linguístico, gerando a discursividade inerente a uma determinada cena
da enunciação. Desse modo, há a constituição de uma condição de
incorporação dos destinatários a certo mundo éthico, o que resulta na
adesão de um grupo de adeptos daquele discurso. É preciso ressaltar
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que, apesar de não ter postulado de forma direta a ligação entre ethos e
cenografia, outras questões se fazem relevantes, como as representações
sociais, os posicionamentos do sujeito e o saber pré-discursivo.
Em vista do exposto, claramente, a análise de Maingueneau (2006)
privilegia a observação “intradiscursiva”, diferentemente da reflexão
aristotélica – mais próxima da “realidade extradiscursiva”. Na perspectiva
do pesquisador,
[...] todo texto escrito, ainda que a negue, possui uma
vocalidade específica que permite remetê-lo a uma
caracterização do corpo do enunciador (e não, está claro,
do corpo do locutor extradiscursivo), a um fiador que,
por meio de seu tom, atesta o que é dito; o termo “tom”
tem a vantagem de valer tanto para o escrito como para
o oral. Isso significa que optamos por uma concepção
primordialmente “encarnada” do ethos, que, dessa
perspectiva, abrange não apenas a dimensão verbal, mas
igualmente o conjunto de determinações físicas e psíquicas
vinculadas ao “fiador” pelas representações coletivas. Este
vê atribuídos a si um caráter e uma corporalidade cujo
grau de precisão varia de acordo com o texto. O “caráter”
corresponde a um conjunto de características psicológicas.
(MAINGUENEAU, 2006, p. 271-272, destaques do autor).

Maingueneau (2006), portanto, remete à construção do ethos a
partir do logos, ou seja, por meio da construção discursiva que tem sua
voz fiadora na narração. Nessa perspectiva, o discurso acaba por ser
“[...] uma instância subjetiva encarnada que exerce o papel de fiador”
(MAINGUENEAU, 2008, p. 72). Nesse contexto, o leitor-enunciatário,
embora autônomo, está sujeito a lidar com as artimanhas da linguagem
que, no caso do tecido textual de um romance, corpus de nossa
análise, estrutura-se a partir daquilo que Ezra Pond (2006) chama de
“plurissignificação”. De qualquer forma, na percepção de Maingueneau
(2006), é pelo material discursivo que o ethos é formado em sua
“corporalidade”, com seu “mundo ético” e seu desenho psicológico, o
que pode corroborar ou não com os valores do leitor, o qual estabelecerá
– ainda que na literatura –, sem compromisso com a verdade factual,
julgamentos – considerando sua visão de mundo.
Após o exposto, passemos à apresentação do corpus. O romance K
– Relato de uma Busca teve sua primeira edição lançada em 2011, sendo
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o livro ficcional de estreia do autor. Em síntese, a obra apresenta a história
do escritor Majer Kucinski, o personagem “K” que dá título ao livro, em
busca de sua filha Ana Rosa Kucinski, Professora do Departamento de
Química da Universidade de São Paulo (USP), torturada e morta pela
Ditadura Civil-Militar ocorrida no Brasil de 1964 a 1985 (GUERRA, 2012;
BRASIL, 2014). A autoria é do escritor e cientista político paulistano
Bernardo Kucinski, irmão de Ana Rosa. Transitando entre os gêneros
da “ficção”, da “auto ficção” e do “relato histórico”, a obra apresenta
estrutura episódica, com capítulos quase interdependentes. Ademais, a
obra joga com a transição do foco narrativo, dando voz e vez a várias
personagens, parte delas formada por personagens históricas que tiveram
relação direta ou indireta com o desaparecimento da irmã do autor
O episódio “A Abertura”, do romance K – Relato de uma
Busca, apresenta a personagem Sérgio Paranhos Fleury, delegado do
Departamento de Ordem Política e Social (DOPS), de São Paulo, no
período de 1968 a 1975, sendo conhecido como notável torturador da
chamada Operação Bandeirantes (OBAN), um dos principais símbolos
da violência do regime e a maior liderança do chamado “Esquadrão da
Morte” local (SOUZA, 2001; BICUDO, 2002; GODOY, 2014; BRASIL,
2014; BRASIL, 2017; MANSO, 2020).
O episódio de oito páginas é dividido em 12 recortes discursivos,
de apenas um parágrafo cada, os quais denunciam partes da violência do
período, especialmente aquelas perpetradas pela personagem nominada
acima, e sua preocupação com a chamada “abertura política” que estava
sendo preparada pelo presidente Ernesto Geisel, pelo chefe do Gabinete
Civil, Golbery do Couto e Silva, e por outros militares não integrados à
chamada “linha dura” (GASPARI, 2004; BRASIL, 2014; BRASIL, 2017):
I
Mineirinho, traz o Fogaça lá da carceragem, vou dar um
servicinho pra esse malandro, depois solto ele. Diga pra
custódia que ele vai sair. Manda ele se arrumar, pegar as
coisas dele. Esses filhos da puta pensam que eu tenho medo
de figurão. Não tenho medo de figurão porra nenhuma.
Pode ser esse canalha do Golbery que agora quer dar uma
de bacana, pode ser o presidente da República, pode ser o
papa, pode ser esse senador americano de merda, eu estou
é cagando para eles todos. Me deram carta branca, que
era para acabar com os comunistas, não deram? Acabei
com eles, não acabei? Então que não encham o saco. E daí
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que o velho falou com esse senador, que entregou carta,
que tão pressionando – vão pressionar na puta que o pariu.
(KUCINSKI, 2016, p. 65-66).

O primeiro fragmento do episódio oferece ao leitor uma
apresentação inicial da “cena de enunciação” e do ethos do enunciador.
Estruturado por meio de um foco narrativo em primeira pessoa, temse como fiador a personagem Sérgio Paranhos Fleury1 , que se dirige
a dois enunciatários chamados de “Mineirinho” (agente da repressão)
e “Fogaça” (preso). O estilo direto, assinalado por períodos curtos, e o
emprego quase inexistente das conjunções buscam representar o ritmo
fragmentário da fala, o qual é acentuado pelo tom nervoso e linguageiro
que permite, logo de início, uma percepção acerca do perfil do
enunciador; como postulado por Maingueneau (2006, p. 272, destaque
do autor): “A enunciação da obra confere uma ‘corporalidade’ ao fiador,
dá-lhe um corpo”. Já o corpo insepulto da personagem histórica Ana
Kucinski é evidenciado pelo substantivo “filha”.
Apesar de articular-se estritamente em discurso direto, o capítulo
se materializa em tom monológico, uma vez que não há réplica das
personagens “Mineirinho” e “Fogaça”. O discurso em primeira pessoa,
no qual é evidente o uso extensivo de vocabulário de baixo calão,
assinala a indiferença da personagem em análise com relação aos
“valores humanitários” que nos distanciam da barbárie. A enunciação
revela ainda sua atuação sem nenhuma jurisdição, acima da lei e de
qualquer instância legal. Tais traços são desvelados por meio do discurso
para que haja o delineamento do ethos de Sérgio Paranhos Fleury.
De acordo com Maingueneau (2006, p. 278, destaques do autor),
“Não se poderia, portanto, estabelecer uma separação entre o ethos e
o código de linguagem próprio a uma posição no campo literário. O
código de linguagem só é eficiente quando associado ao ethos que lhe
corresponde”.
O material discursivo estruturado em um código de linguagem
peculiar e a sugestão de uma autoconfissão sobre assassinatos
autorizados pelo Estado (“Me deram carta branca, que era para acabar
com os comunistas, não deram? Acabei com eles, não acabei?”) tendem
a criar um conflito ético entre o mundo da personagem – construída pela
cena de enunciação – e os valores éticos do leitor. O comportamento
1. Cabe ressaltar que a cena construída a partir do fazer enunciativo da personagem Sérgio Paranhos Fleury
problematiza também a resistência dos participantes da chamada “linha dura” à possível abertura “democrática”
que se desenhava gradativamente na época.
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agressivo da personagem, aos poucos, desvela-se em outros fragmentos
da narrativa, evidenciando uma postura autoritária e manipuladora:
II
Fogaça, senta aí. Senta aí, porra. Escuta bem – tá tremendo
por quê? Para de tremer, porra. Você vai fazer um
servicinho. Se fizer direito, te solto. Entendeu? Você vai
pegar esse telefone que está aí e eu vou te dar um número,
vai atender um filho da puta dum velho e você vai dizer
a ele o teu nome, pode dizer o teu nome mesmo, diz que
você acaba de ser solto do DOPS e que viu a filha dele
aqui. O velho vai ficar doidão, vai dar um pulo, fazer um
monte de perguntas, como está a filha, você não fala nada,
só diz que viu ela, que ela que deu o telefone. Ele vai
querer ver você, vai perguntar onde você está. A jogada
é esta: você fala que está na rodoviária do lado do DOPS,
que está telefonando da rodoviária, que está indo embora.
Que só tem dinheiro pro ônibus, que vai para Tatuí, que a
tua família é de Tatuí, o velho vai insistir pra te ver, você
diz que não dá, que tem que ir embora, aí ele diz pra você
pegar um táxi até a casa dele que ele paga o táxi ou que ele
vem te pegar. Faça ele vir te pegar. Diga que você espera
em frente à farmácia encostada na rodoviária. Mas para ele
vir logo. Pergunta como é o carro dele. Entendeu tudo, seu
puto? Trate de fazer direito que eu solto você. Se cagar no
pau, volta pro xadrez, te ponho na solitária. Mineirinho,
disque o número e passe pra ele. O elemento tá tremendo
tanto que nem consegue segurar um telefone. (KUCINSKI,
2016, p. 66).

No mesmo fragmento, é possível identificar outros elementos que
corporificam o ethos do enunciador, como a crueldade ao fabular a
situação de que a filha da personagem “K” (“velho”) estaria viva. Aos
poucos, as pistas enunciativas sublinham a brutalidade de Sérgio Paranhos
Fleury (“Se cagar no pau, volta pro xadrez, te ponho na solitária”), capaz
de causar medo aos prisioneiros (“O elemento tá tremendo tanto que
nem consegue segurar um telefone.”), além da corrupção de sua atuação
e do próprio Estado (“Trate de fazer direito que eu solto você”), que vão
tomando ares de gradação nos fragmentos seguintes:
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III
Mineirinho, você viu como deu certo o lance com o Fogaça?
Só que não é nada do que você está pensando, Mineirinho.
O velho não veio porque acreditou, Mineirinho. Esse velho
é esperto. Ele veio porque tinha que vir. Ele tinha que vir,
entendeu? Mineirinho, aí é que está o truque, a psicologia.
Ele tinha que vir, mesmo não acreditando. E sabe por quê?
Porque se ele está correndo atrás desses figurões, mesmo
depois desse tempo todo, é porque não quer aceitar que
a filha já era. Se recusa. Daí se agarra em qualquer coisa,
mesmo sabendo que é armação. Não pode deixar de ir, de
tentar. Sabe de uma coisa, Mineirinho, foi uma puta ideia
essa que eu tive. (KUCINSKI, 2016, p. 67).
IV
Mineirinho, lembra do velho que nós fodemos mandando
o Fogaça inventar que viu a filha dele? Pois não é que o
velho não desiste? Vamos ter que ser mais espertos. Pega
aí o endereço dele pra mim, enquanto eu ligo pro Rocha,
lá em Lisboa. São três horas de diferença, ainda dá tempo.
(KUCINSKI, 2016, p. 67).
V
É do consulado? Me chamem o Rocha, por favor, digam
que é o Fleury. E aí, Rocha? Tudo bem? Preciso que você
faça o seguinte. Pegue aí uns folhetos desses capitães aí
da tal Revolução dos Cravos, dessa palhaçada, e mande
pelo correio para o endereço que o Mineirinho vai te
passar. Faça um pacote e mande, via aérea, não escreva
nada. Só o endereço e o remetente. O remetente você vai
escrever à mão, como se fosse de uma moça. Mineirinho,
passe ao Rocha o endereço do velho e o nome completo
da subversiva. Esse velho vai ficar doidão de novo. Filho
da puta. Se não tivessem mandado parar tudo eu matava
um desses velhos só pros outros pararem de encher o saco.
Matava ele ou aquela grã-fina filha da puta da Zuzu2 que
2. “A luta contra a impunidade aos torturadores e assassinos de militantes políticos teve seu momento inicial
e épico, ainda em plena ditadura, quando familiares, amigos, advogados e ativistas de DH investigaram e
denunciaram os crimes de torturas, assassinatos e desaparecimentos, praticados nos DOI-Codis e centros
clandestinos da repressão. Houve mães que pagaram com a vida pelo seu gesto corajoso de não aceitar o silêncio
e o imobilismo, como o caso emblemático de Zuzu Angel, morta em 1976 por denunciar o desaparecimento
de seu filho, Stuart Edgar Angel Jones (1946-1971) e ter tido a vontade de dar um sepultamento ao seu corpo.”
(BRASIL, 2017, p. 339).
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também andou mexendo os pauzinhos lá nos esteites.
(KUCINSKI, 2016, p. 67-68)
VI
Mineirinho, o pacote despachado pelo Rocha lá de Lisboa
foi entregue. O Lima checou nos correios. O velho deve
estar tonto. Agora vamos dar o arremate. Você liga para o
nosso cara do Bom Retiro, o da galeria, e diga pra ele que
a menina vai chegar de Portugal amanhã num voo da TAP,
em Guarulhos. O Lima já checou que amanhã tem voo da
TAP. É para foder mesmo com o velho; tô começando a
pegar raiva desse judeu de merda. Esse velho ainda pode
nos complicar. Deixa ele ir lá, ficar vendo todo mundo sair,
um por um, devagarzinho, e filha nada. Vamos quebrar a
espinha desse velho. Vamos dar uma canseira nele, uma
canseira de matar, até ele ter um infarto, filho da puta.
(KUCINSKI, 2016, p. 68).

Por meio do material linguístico que revela o comportamento
do narrador, aos poucos, vai se formando um ethos psicológico de um
“sádico”, com um caráter distante da preocupação ética com o “bem
comum”, evidenciado pela demonstração de prazer pelas violências
perpetradas 3(“Sabe de uma coisa, Mineirinho, foi uma puta ideia essa
que eu tive.” / “Vamos quebrar a espinha desse velho. Vamos dar uma
canseira nele, uma canseira de matar, até ele ter um infarto, filho da
puta.”); é, então, o momento em que o enunciatário tem acesso à
informação da morte da filha de “K” (“[...] é porque não quer aceitar que
a filha já era.”).
O tom nervoso da enunciação continua sendo marcado por
xingamentos (“Esse velho vai ficar doidão de novo. Filho da puta.”) e
por um desejo de vingança e de realização de novas violências (“Se
não tivessem mandado parar tudo eu matava um desses velhos só pros
outros pararem de encher o saco. Matava ele ou aquela grã-fina filha
da puta da Zuzu que também andou mexendo os pauzinhos lá nos
esteites4 ”), além da presença de um perfil estrategista maquiavélico na
3. Aqui cabe destacar o recurso da construção literária no delineamento do ethos da personagem homônima
“Sérgio Paranhos Fleury”, por meio de uma linguagem representativa da violência. Rita Olivieri-Godet (2020,
[n.p.]) aponta que “Em contextos extremamente hierarquizados como o da colonização ou da ditadura militar,
a representação brutal da violência pede um registro de linguagem igualmente violento, que expõe o cinismo,
o sadismo e a vulgaridade dos representantes do poder.” Vale registrar que esse comportamento enunciativo
identificado no romance K – Relato de uma Busca, de dar “voz” às personagens perpetradoras da violência, tem
sido empregado em outras ficções recentes relacionadas à Ditadura Civil-Militar (1964-1985).
4. Não é gratuito o envolvimento da personagem “Fogaça” na trama narrativa do capítulo em análise. “Além do
método de sequestro e tortura de suspeitos [...], o CIE [Centro de Informações do Exército] também adotou a tática
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criação de sofrimento, indicada na trama elaborada para enganar “K”
(“Mineirinho, você viu como deu certo o lance com o Fogaça? Só que
não é nada do que você está pensando, Mineirinho. O velho não veio
porque acreditou, Mineirinho. Esse velho é esperto. Ele veio porque tinha
que vir. Ele tinha que vir, entendeu? Mineirinho, aí é que está o truque,
a psicologia.”). Na trilha do texto, a corporificação do ethos é cada vez
mais encarnada aos olhos do enunciatário, como depreendemos das
reflexões de Maingueneau (2006, p. 278, destaques do autor):
O ethos constitui, assim, um articulador de grande
polivalência. Recusa toda separação entre o texto e o
corpo, mas também entre o mundo representado e a
enunciação que o traz: a qualidade do ethos remete a um
fiador que, através desse ethos, proporciona a si mesmo
uma identidade em correlação direta com o mundo que
lhe cabe fazer surgir.

Habilmente trabalhado pelo autor, o desvelamento do ethos
da personagem Sérgio Paranhos Fleury ocorre por meio do discurso,
na enunciação5 . Dando voz ao narrador-personagem, através do
foco narrativo em primeira pessoa, estrategicamente, delega-se ao
protagonista sua “própria” construção, o que acaba por tecer, diante do
leitor-destinatário, através do “dizer”, o perfil psicológico de uma figura
emblemática na cena enunciativa de K – Relato de uma Busca.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O caráter dialógico do discurso literário possibilita que ele
funcione como uma caixa de ressonância dos discursos
sociais, podendo desvelar as múltiplas formas de exercício
do poder ao incorporar os discursos dos representantes do
poder militar e de seus torturadores.
Rita Olivieri-Godet (2020, [n.p.])

A cena da enunciação do capítulo “A Abertura”, do romance K
– Relato de Uma Busca, de Bernardo Kucinski, constrói-se a partir do
discurso direto em primeira pessoa. Na cena, conforme o discurso se
de infiltrar, no interior das organizações,
agentes do próprio Exército e militantes políticos ‘convertidos’ a colaboradores, conhecidos como ‘cachorros’.”
(BRASIL, 2017, p. 79).
5. Não entraremos “aqui” na problematização da autoria, a relação com o autor-pessoa com o autor-criador
(BAKHTIN, Mikhail.; VOLOCHÍNOV, Valentin Nikolaevich. O discurso na vida e o discurso na arte. Sobre poética
sociológica, 1926. Tradução de Carlos Alberto Faraco & Cristovão Tezza. Disponível em: http://www.uesb.br/
ppgcel/Discurso-Na-Vida-Discurso-Na-Arte.pdf).
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articula, o logus corporifica o ethos da personagem Sérgio Paranhos
Fleury, desenhando um perfil psicológico aos olhos do leitor. Assim,
ficção e realidade se interpenetram, revelando o mundo de graves
violações de Direitos Humanos perpetradas pela Ditadura Civil-Militar
(1964-1985) e a atuação do “homem” Sérgio Paranhos Fleury à frente
dos órgãos de repressão, como notável torturador e articulador político
dos porões da Caserna. Como representação estética da romancística,
o perfil da personagem evidenciado na ficção de Bernardo Kucinsci
dialoga com o perfil do homem histórico Sérgio Paranhos Fleury, o que é
revelado por fontes históricas, como Souza (2001), Bicudo (2002), Godoy
(2014) e Brasil (2014; 2017). Ainda que, para Maingueneau (2006), o
saber “extradiscursivo” seja secundário, este se relaciona com a própria
estruturação do discurso, em razão das axiologias envolvidas na “arena
de vozes”, conforme a orientação de Bakhtin e Voloshinov (2006).
De alguma forma é pertinente observar que o ethos da personagem
nominada e o “mundo” por ela “representado”, por extensão, revelam o
ethos do próprio comportamento do Estado Brasileiro à época, ou seja,
do Estado como agente de terrorismo simbólico, físico e psicológico.
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RESUMO

Este artigo, a partir de um entremeio entre obras de Michel Pêcheux,
Judith Butler e da artista plástica Alice Yura, busca reconsiderar a abjeção
enquanto marca de alguns corpos, gêneros e vidas. Diferentemente,
sustentamos que não há corpo que não porte abjeção (da ordem do real)
e precariedade (da ordem do simbólico e do imaginário). Propomos,
então, a abjeção como trabalho de não acabar das corporeidades que não
cansa de não se inscrever nos movimentos da história, na materialidade
da ideologia e da linguagem.
Palavras-chave:

gênero; abjeção; performatividade; performance.

ABSTRACT

This article, based on an interweaving of works by Michel Pêcheux,
Judith Butler and artist Alice Yura, seeks to reconsider abjection as a mark
of some bodies, genres and lives. In contrast, we maintain that there is no
body that does not carry abjection (of the real order) and precariousness
(of the symbolic and imaginary order). We propose, then, abjection as a
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work of not ending corporeality that never tires of not being inscribed in
the movements of history, in the materiality of ideology and language.
Keywords: gender; abjection; performativity; performance.
EFEITOS DE INTRODUÇÃO
Eu determino que termine aqui e agora
Eu determino que termine em mim, mas não acabe comigo
Determino que termine em nós e desate
E que amanhã, que amanhã possa ser diferente pra elas
Que tenham outros problemas e encontrem novas soluções
E que eu possa viver nelas, através delas e em suas memórias
(DA QUEBRADA, Linn, 2020)

Este artigo inicia-se com uma pergunta e, provavelmente,
terminará com diversas outras. Isso, talvez, por conta da plasticidade
do corpus de análise, mas, também, pela perspectiva que recusa a ideia
de “representação” enquanto relação de referência entre “as palavras
e as coisas”, como se entre elas houvesse um caminho reto, direto e
transparente. Assim, pensamos em certo diálogo com o que Vladimir
Safatle, outrora, argumentou: “Identidades sexuais não deveriam ser
pensadas como representações suportadas pela estrutura binária de
sexos. Tratava-se, ao contrário, de tentar escapar da própria noção de
representação através de uma teoria performativa do sexual” (SAFATLE,
2015, p. 186, grifo do autor).
Dessa forma, nossa posição teórica e política para construção deste
gesto de leitura começou a ser elaborada por meio de um contato que
foi sendo construído com as obras de Judith Butler (1998, 2002, 2003,
2014, 2015a, 2015b, 2017) a respeito de gêneros, corpos e precarização
da vida. Carla Rodrigues (2017) bem nos lembra a respeito da recepção
dos textos da filósofa estadunidense no Brasil: durante anos, extrema e
praticamente só marcada por “questões de gênero”. Somente a partir
de 2014, com a tradução de outros livros, para além de Problemas de
gênero (1998), Butler começou a ser conhecida, em nosso país, também
na discussão de outras temáticas, tidas, na academia, como mais
“universais” na filosofia, como a ética e a política. Talvez, um fio condutor
entre seus escritos seja a postura de questionamento e problematização
de uma visada sobre a relação entre sujeitos, linguagem e realidades
que não seja performativa. Em outros termos, tal relação não pode ser
tomada como cópia passiva de modelos pré-fabricados de realidade,
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mas como como repetição, pela enunciação de sujeitos, de enunciados
que circulam socialmente produzindo valores, sentidos.
Para este trabalho, buscamos pensar o conceito de abjeto/abjeção
– conforme Butler o apresenta (2002) – a partir da relação com a
performatividade e a performance. Nossa proposta de trabalho consiste
em estabelecer um diálogo entre Judith Butler e Michel Pêcheux, buscando
redefinir a noção de abjeção proposta por Butler. Fazemos isso afetados
por uma posição de leitura em relação a três obras da artista Alice Yura1.
Tendo em vista proposições de Judith Butler (sobre performatividade,
gênero e corpo) e de Michel Pêcheux (sobre, principalmente, a relação
entre intradiscurso e interdiscurso), interrogamos sobre como o abjeto/a
abjeção pode funcionar, tendo em vista uma perspectiva discursiva.
Seria possível o abjeto/a abjeção ser parafraseado como aquilo que na
ordem do(s) corpo(s) é marginalizado, excluído, das posições-sujeito
hegemônicas? Mais, ainda: seria a abjeção algo da ordem do que pode
ser excluído, expulso? Nossa ideia, então, é pensar isso a partir de um
trabalho de compreensão do funcionamento da linguagem, do corpo
e dos sentidos em três obras performáticas de Alice Yura. O recorte e a
escolha baseiam-se, inicialmente, na forma mais explícita de como a
corporeidade é posta ao olhar do leitor nas imagens construídas pela
artista. Além disso, como veremos, trata-se de obras nas quais o leitor é
capturado e posto em deriva, também, pela via do olhar: seja pelo possível
estranhamento do que ele vê; seja por ser interpelado pela construção
dos corpos das/nas imagens, que lançam miragens direcionadas ao
suposto leitor/expectador.
JUDITH BUTLER E MICHEL PÊCHEUX: SUJEITO E ESTADO

Em Problemas de gênero (2003), Butler empreende um trabalho
de releitura do conceito de performativo (retirado de Austin) para pensar
as identificações de gênero. Isso é feito a partir de uma recepção da
1. Segundo o site Pivô: “1990, vive e trabalha em Aparecida do Taboado e Campo Grande. Sua formação
acadêmica e principais exposições e mostras foram em Campo Grande. Graduada em 2011 em artes visuais pela
UFMS e 2013 finalizou uma pós pelo Senac em produção em artes visuais e cultura. Seus trabalhos possuem uma
forte ligação biográfica ligadas às questões de afeto e intimidade, do corpo, identidade e alteridade, biologia,
política e sociedade. A performance tem destaque em sua produção, no entanto, a artista também realiza trabalhos
em outras linguagens. Foi uma das idealizadoras e curadoras do Festival IPêrformático (primeiro festival de Campo
Grande – MS) que neste ano (2019) teve sua segunda edição. Participa do circuito interno do Mato Grosso do Sul
de arte nas principais instituições de arte e cultura do estado: Museu de Arte Contemporânea (MARCO), Centro
Cultural José Octávio Guizzo, Teatro Glauce Rocha, MIS, Armazém Cultural entre outras. Sua foto-instalação Com
e Sem? pertence ao acervo do MARCO desde 2014. E, com isso e com toda sua produção foi a primeira mulher
transexual a expor nas principais instituições artísticas e culturais do seu estado e integrar ao acervo cultural do
Mato Grosso do Sul” (Alice Yura. Pivô, 2020. Disponível em: https://www.pivo.org.br/artistas/alice-yura/. Acesso
em: 11 de maio de 2020).
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filósofa tendo em vista alguns pilares, como Derrida, Lacan e Foucault.
Logo, não se trata de uma “simples” retomada do conceito, mas de o
reinscrever a partir do problema de se tomar os gêneros como “naturais”,
“destinos definidos”. O performativo é reelaborado para se pensar em
quais condições são possíveis sujeitos generificados. Este conceito vai
sendo retomado ao longo de todas as publicações de Butler que, com
o passar do tempo, expande, também, seus espectros de reflexão: a
materialidade dos corpos; as guerras contemporâneas; as democracias;
o neoliberalismo; o sionismo etc.
Há um momento - especialmente em Relatar a si mesmo (2015a) em que a filósofa tenta relacionar tal condição provisória (logo, elemento
de precariedade das vidas) dos sujeitos com os escritos de Louis Althusser,
especialmente com o conceito de interpelação. No entanto, nesta
obra, Butler acaba não mencionando - e, portanto, ignorando – a base
epistemológica de tal conceito na obra de Althusser (2008). O filósofo
francês propõe a interpelação a partir de um forte fundamento em que
pensa a estrutura do Estado não a partir somente e/ou diretamente da
questão do poder (como se dá em Foucault, ao qual Butler recorre para
pensar Estado e discurso), mas da relativa independência do econômico
em relação ao político, no qual o aparelho jurídico funciona de
forma paradoxal, e a forma-sujeito de direitos comparece como livre,
produzindo efeitos de unidade na dispersão de posições. Essa leitura
sintomal empreendida por Althusser (1979) em Marx, retoma e desloca
termos como ideologia, levando em conta a proposta do pensador
alemão sobre história e formações sociais. A partir desse deslocamento,
é realizada uma proposta de leitura da ideologia em relação ao
inconsciente lacaniano, não como se fossem correspondentes, mas
como relação de analogia.
A pontuação anterior é importante não com a finalidade de
apontar “defeitos” na leitura de Judith Butler, mas para analisarmos a
questão epistemológica que envolve cada autor que vai sendo retomado
e deslocado nas proposições da filósofa. Além disso, tais considerações
ajudam a fortalecer a nossa proposta de ponte teórica entre Butler e
Pêcheux: ela se dá via Althusser, desde que consideradas as condições de
produção da obra deste. Assim, colocar Butler e Pêcheux em entremeio
significa considerar e rever a entrada da pensadora estadunidense
na obra de Althusser, na maneira como isso é textualizado em suas
reflexões. Em outras palavras, dialogamos com Butler, mas considerando
a materialidade da língua e da ideologia.
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Tal consideração epistemológica impacta à medida em que, neste
nosso trabalho, vamos reinscrevendo algumas considerações feitas por
Butler. Em Quem canta o Estado-nação? (2018), a filósofa coloca sua
preocupação em pensar o “estado” dos sujeitos sem “Estado’’ (este jogo
entre significantes ocorre na obra, inclusive). Nesse sentido, em mais de
um momento, argumenta-se a respeito do “pertencimento” a um Estadonação, e da condição precária de se estar “fora” deste. No entanto, para
a análise de discurso de Pêcheux, não há um sujeito fora da ideologia,
a não ser em uma dimensão imaginária. Isso quer dizer que a abjeção,
em suas diversas manifestações (gêneros, sexualidades, imigrantes etc.),
não implica estar “fora” da ideologia e das formas de interpelação e
individuação instituídas pelo Estado em determinadas condições de
produção. Trata-se de algo não possível, tendo em vista que esse sujeito,
aparentemente “fora” do Estado, compõe também o Estado à medida em
que dá visibilidade à falta que o constitui (ORLANDI, 2013) e estabelece
relações de diferença que permitem a legibilidade de outras formas de
“(não)ser sujeito (de direito)”; embora sempre-já sujeitos ideológicos.
Logo, algumas formulações de Butler podem ser deslocadas em aspectos
que, em relação à análise de discurso, soam nebulosas.
A tradução proposta por Guacira Lopes Louro (2007) sobre o
prefácio de Cuerpos que importan (2002), durante muitos anos2 ajudou
a construir a recepção no Brasil da obra de Judith Butler, especialmente
no que esta propõe sobre a performatividade de gêneros e corpos. Já
neste momento, demarca-se a tentativa de a filósofa responder ao que
teria sido uma “falta” de Problemas de gênero (1998): qual a relação
entre materialidade e performatividade de gênero? Teria a sua reflexão
excluído a materialidade?
Vale a pena retomar parte da argumentação produzida:
Mas como, então, a noção de performatividade de gênero
se relaciona com essa concepção de materialização? No
primeiro caso, a performatividade deve ser compreendida
não como um “ato” singular ou deliberado, mas, ao invés
disso, como a prática reiterativa e citacional pela qual
o discurso produz os efeitos que ele nomeia. O que, eu
espero, se tornará claro no que vem a seguir é que as
normas regulatórias do “sexo” trabalham de uma forma
performativa para constituir a materialidade dos corpos
2. Somente em 2019, publicou-se a tradução integral do livro de Butler (BUTLER, Judith. Corpos que importam:
os limites discursivos do “sexo”. São Paulo: N4 Edições, 2019).
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e, mais especificamente, para materializar o sexo do
corpo, para materializar a diferença sexual a serviço da
consolidação do imperativo heterossexual.
Nesse sentido, o que constitui a fixidez do corpo, seus
contornos, seus movimentos, será plenamente material,
mas a materialidade será repensada como o efeito do
poder, como o efeito mais produtivo do poder. Não se
pode, de forma alguma, conceber o gênero como um
constructo cultural que é simplesmente imposto sobre
a superfície da matéria - quer se entenda essa como o
“corpo”, quer como um suposto sexo. Ao invés disso,
uma vez que o próprio “sexo” seja compreendido em sua
normatividade, a materialidade do corpo não pode ser
pensada separadamente da materialização daquela norma
regulatória. O “sexo” é, pois, não simplesmente aquilo
que alguém tem ou uma descrição estática daquilo que
alguém é: ele é uma das normas pelas quais o “alguém”
simplesmente se torna viável, é aquilo que qualifica um
corpo para a vida no interior do domínio da inteligibilidade
cultural. (BUTLER, 2007, p. 154)

A argumentação, neste trecho, atua de maneira a situar materialidade
em uma outra possiblidade de leitura: não como a forma “desde sempre”
possível e óbvia e nem só como uma “construção” que não é volitiva
nem intencional, mas, principalmente, como efeitos3 instáveis de uma
norma. A partir de uma articulação com propostas teóricas de Michel
Pêcheux, entendemos que esses efeitos são produzidos pela repetição
histórica – ou seja, repetição com interpretação (ORLANDI, 1996)
– a partir da inscrição em posições-sujeito. A sua situação é ignorada
pelos sujeitos mesmos, cuja origem não pode ser recuperada (BUTLER,
2015a); Butler considera o assujeitamento e o caráter produtivo do poder
(BUTLER, 2017), cujo funcionamento é, para a autora, paradoxal, dando
margem à manutenção de hierarquias e à possibilidade de resistências.
3. Portanto, pela nossa proposta, pensando Butler com Pêcheux, a materialidade não se refere diretamente à
construção de alguma sequência inteligível. Sendo ela somente compreensível pelos efeitos que produz na
equivocididade da/na história, é importante não tornar “materialidade” sinônimo de “construção” ou de “algo
concreto”. Digo isso porque, inclusive, o real existe, e isso diz respeito às condições materiais concretas de
existência dos sujeitos, da linguagem e dos processos discursivos. Portanto, concordamos com Pêcheux, quando
ele conceitua materialidade discursiva como: “nível de existência sócio-histórica, que não é nem a língua, nem
a literatura, nem mesmo as ‘mentalidades’ de uma época, mas [...] as condições verbais de existência de um
objeto (científicos, estéticos, ideológicos...) em uma conjuntura histórica dada” (2015, p. 151-152, grifos
nossos). Inclusive, não se deve olvidar de que os dispositivos teóricos de acesso a tal materialidade são, também,
materialmente produzidos.
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Mais uma vez, não podemos nos esquecer de que Butler argumenta
filiada a proposições de Michel Foucault. Logo, a partir da articulação
que, neste trabalho, propomos entre a filósofa e Pêcheux, a questão do
assujeitamento é pensada a partir do funcionamento da Ideologia na sua
relação com os Aparelhos Ideológicos do Estado, tal como apontado
por Althusser (2008) e retomado por Pêcheux (1998). Ou seja, a relação
imaginária com a forma-sujeito de direito capitalista enquanto possível
pelo equívoco na história e pela falha no simbólico.
Entendemos, então, que Butler, no citado texto, argumenta e propõe
que não deixou de abordar a materialidade dos corpos e dos gêneros,
mas que, talvez, não tenha frisado como ela deve ser tomada, ainda
mais sendo um termo cuja memória favorece deslocamentos diversos,
inclusive os não previstos pela enunciação de Cuerpos que importan
(2002). Há materialidade histórica, e não simples “matéria concreta
estável”, o que contribuiria para resgatar o imaginário do corpo-origem,
o que pode e deve ser copiado como norma, como marca da vida vivível
(BUTLER, 2015b). Além disso, ao nosso ver, tal imaginário não pode
ser compreendido a partir de uma compreensão de assujeitamento
como subordinação a/por relações estratégicas de poder (o que remete
à vinculação foucaultiana de Butler). Diferentemente, tal imaginário
inscreve-se a partir de relações contraditórias entre as posições de sujeito
com a forma-sujeito, as quais não comparecem transparentemente, mas
por meio da análise da opacidade dos textos, mediante dispositivos
teóricos. Nesse sentido, o gênero não é simplesmente uma imposição (a
que se pode opor, como se soubéssemos exatamente o que este é), mas
materialidade fluida, plástica, que conFORMA corpos, qualificandoos como “vida possível’’. Trata-se de um funcionamento que não pode
ser localizado empiricamente, mas percebido em seus efeitos (abrindo
possibilidades de serem outros pelo trabalho da compreensão, da leitura).
Com Butler (2003), propomos a performatividade como atividade
repetitiva e citacional, mediada por normas que tornam um corpo
viável, legível. A repetição refere-se a dois aspectos importantes: o
efeito imaginário de que o sujeito está copiando um modelo (sobre “ser
homem” ou “ser mulher”, por exemplo) já existente; o fato de a insistência
em “retomar” algo que já existe produzir efeito de duração, ou seja, de
que algo existe porque resiste e persiste produzindo uma temporalidade
mais ampla. O citacional refere-se a uma condição fundamental da
performatividade: ela não ocorre isoladamente, mas em relação a outros
discursos que se atravessam constantemente. Logo, ainda que o sujeito
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sofra e produza, pela repetição, supostos efeitos de masculinidade,
a cada ato performativo os sentidos se deslocam, já que ocorre em
tempos e espaços diferentes. Sendo assim, não se pode esquecer de
algo fundamental: há um sujeito neste processo. Isso significa que não
é possível a pura retomada de “modelos”, já que há imbricação entre
a memória e a atualidade, ocorrendo a partir de posições em relação
a uma forma-sujeito capitalista e a processos de individuação pelo
Estado (ORLANDI, 2017a). A performatividade constitui a enunciação
do sujeito, produzindo como efeito a ilusão de ele ser autônomo e livre
para escolher, quando, na verdade, a possibilidade do dizer já é habitada
pelo assombro de poder ser outra, de produzir o que não se pretende, o
que não se deseja. O sujeito performatiza porque interpreta, agindo na
história porque inscreve-se no simbólico, crendo, muitas vezes, que faz
“representação”, “mimetização”. Interpreta, logo, porque identificado à
forma-sujeito histórica capitalista e sustentado por alguma possibilidade
de “ser indivíduo” (ainda que “dissidente” ou segregado) pelo Estado.
Pensamos, então, em uma performativização que produz gesto de
interpretação4 , o lugar de relação do sujeito com a língua (ORLANDI,
1996), afetado pela história e pelo ideológico.
Na perspectiva discursiva, podemos trazer para esta
reflexão que toda descrição abre sobre a interpretação,
colocando em jogo necessariamente o discurso-outro.
Esse discurso-outro marca, no interior da materialidade da
sequência, (...), a insistência do outro, como lei do espaço
social e da memória histórica. No caso da ideologia,
como sabemos, este efeito realiza a ilusão do sujeito
como origem de si e dos sentidos que produz, efetivando
a estrutura e o funcionamento da forma-sujeito histórica, a
do capitalismo, que se sustente no jurídico, sob o modo de
um sujeito de direitos e deveres, funcionando como sujeito
autônomo e responsável (...). (ORLANDI, 2017a, p. 22-23)

Tomamos a liberdade, então, de acrescentar o seguinte à visada
de Judith Butler por meio da interlocução com a Análise de Discurso:
a materialidade dos corpos consiste na possibilidade de certo dizer,
certa performatividade, poder comparecer em certas condições de
produção e falhar. Não se trata de entender por que certo corpo e não
outro comparece, mas de como isso se torna possível e, pela articulação
4. Vale lembrar que Pêcheux (1969) define o gesto como um ato simbólico que intervém no real, noção a partir da
qual Orlandi desenvolve a noção de gesto de interpretação como uma intervenção no real do sentido.
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com Pêcheux, como funciona no uso feito da língua e da linguagem.
Enunciar, portanto, é estar inscrito em uma filiação no interdiscurso5 ,
o qual é irrepresentável, porque “na memória discursiva fala uma voz
sem nome” (ORLANDI, 2017a, p. 17). Ou seja, o interdiscurso não é
linear (porque não é memória que pode ser retomada teleogicamente,
temporalmente) nem conjunto de dizeres interpretáveis palavra a palavra
(mas palavras que falam com palavras). A performatividade, articulada
com a perspectiva discursiva, não é fruto de aprendizagem e nem é
consciente, ela é “contradição na singularidade” (ibidem), na qual o
sujeito, performando, é performado. É constitutiva do efeito-sujeito
a incompletude, assim como o equívoco é constitutivo dos efeitos de
sentido, ambos afetados pelo real da língua e o real da história.
LEITURA E COMPREENSÃO COMO TRABALHO NA LÍNGUA

Entendemos que a compreensão (ORLANDI, 2012) surge como
efeito de um gesto analítico (ORLANDI, 1996), já que é trabalho sobre
o processo discursivo de significação. Nessa direção, não é possível
trabalhar a compreensão desvinculada de ideologia: seja para analisar
efeitos desta em funcionamento; seja porque o próprio gesto de leitura
é materialmente produzido. Em outros termos, há uma divisão social do
trabalho de leitura (não se é dado a ler da mesma forma dada a contradição
entre as posições de sujeito que moldam os gestos de interpretação) e
dadas as condições históricas das práticas de leitura. Logo, o equívoco
(ORLANDI, 1996) entre língua e história é inevitável, já que a relação
entre ambas não é linear, mas opaca, colocando os sentidos em deriva. É
aí que o analista deve se posicionar para ler, mobilizando um dispositivo
teórico e analítico de interpretação e se inscrevendo em uma história de
gestos de leitura já legitimados.
Então, não há construção de um caminho que visa a resgatar o
conteúdo que determinado texto “possui”. Diferentemente, tomamos,
a partir da Análise de Discurso inaugurada por Michel Pêcheux (1998),
o texto como unidade de análise, cuja significação é possível por um
trabalho de um sujeito leitor, cuja posição possibilita a construção de
leituras. Por um lado, o texto não possui sentido “em si”; por outro,
não quer dizer que o sentido possa ser qualquer um. Ao contrário, é
5. O interdiscurso é o todo complexo à dominante das formações discursivas, cujas bordas provisórias e porosas
se movimentam ao sabor da história. Ele atua de modo que é “próprio de toda formação discursiva dissimular, na
transparência do sentido que nela se forma, a objetividade material contraditória do interdiscurso, que determina
essa formação discursiva como tal, objetividade material essa que reside no fato de que “algo fala” (ça parle)
sempre “antes, em outro lugar e independentemente”, isto é, sob a dominação do complexo das formações
ideológicas” (PÊCHEUX, 1995, p. 162). Entre outros termos, o interdiscurso sofre efeito de esquecimento para que
o sujeito possa fazer, acreditando que é dono de seu dizer e que tudo “possui um nome”.
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justamente o fato de ele poder funcionar de uma maneira e não de outra,
em determinadas condições de produção, algo que deve ser tomado
pelo analista como fundamental para a compreensão. Trata-se de uma
prática – a compreensão6 – que se dá na relação entre simbólico e
imaginário, dado que a legibilidade não se dá “palavra a palavra”, mas
na constituição de sentidos entre intradiscurso e interdiscurso. Nos
termos de Pêcheux:
uma palavra, uma expressão ou uma proposição não
tem um sentido que lhe seria “próprio”, vinculado a sua
literalidade. Ao contrário, seu sentido se constitui em
cada formação discursiva, nas relações que tais palavras,
expressões ou proposições mantêm com outras palavras,
expressões e proposições da mesma formação discursiva.
De modo correlato, se se admite que as mesmas palavras,
expressões e proposições mudam de sentido ao passar de
uma formação discursiva a uma outra, é necessário também
admitir que palavras, expressões e proposições literalmente
diferentes podem, no interior de uma formação discursiva
dada, “ter o mesmo sentido”. (PÊCHEUX, 1998, p. 147).

No processo de redação deste artigo, a relação com o sentido
e a interpretação que viemos apresentando iniciou-se pelo contato
com as provocações de Judith Butler sobre gênero e linguagem. Só
depois, passou-se ao contato com as propostas teóricas e políticas da
Análise de Discurso de Michel Pêcheux: o que ajuda a desenvolver
não uma linha de continuidade entre ambos, mas a construção de um
caminho outro de compreensão sobre as (im)possibilidades de o sentido
acontecer. Portanto, acreditamos que a perspectiva assumida pelos
textos filosóficos de Butler pode ser lida em articulação com a teoria
discursiva desenvolvida a partir de Pêcheux, produzindo, então, uma
posição outra, de entremeio, entre as duas grandes obras.
UM CORPO TRANSFORMA?
Entre a oração e a ereção
Ora são, ora não são
Unção
Bênção
6. Vale lembrar que, para Orlandi (2012), “compreensão” é usada, na perspectiva discursiva assumida pela autora,
para corroborar um processo de leitura não pautada no resgate de conteúdos, mas na elaboração de “sentidos
outros” para os textos, considerando que eles significam não de maneira universal, mas submetidos a condições
de produção de enunciação e de leitura.
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Sem nação
Mesmo que não nasçam
Mas vivem e vivem
E vem
Se homens
Se amam
Ciúmes
Se hímen
Se unem
(DA QUEBRADA, Linn, 2020)

As obras selecionadas para este artigo foram, inicialmente,
apresentadas pela própria Alice Yura, durante a organização do volume
Nós (em) Butler (BIZIAK, 2020). Tratava-se de um momento de seleção
de imagens, feita em diálogo com a artista, que iriam compor esta
publicação. Durante o trabalho de organização do referido volume, as
três obras despertaram o olhar para “a imagem em sua potência de captura
simbólica” (LAGAZZI, p. 5890, 2021), dando “visibilidade à partição do
social” (ibidem, p. 5892) no que diz respeito a possíveis efeitos sobre/
de abjeção. Com isso, não foi possível escolher uma somente, e todas
compuseram a capa (BIZIAK, 2020). As figuras 01 e 03 fazem parte,
também, de uma entrevista com Alice Yura (PERFORMATUS, 2019).
Além disso, a figura 03 é fotografia de Vânia Jucá de uma performance
realizada por Yura em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, no ano de
2014 (ibidem). Já a figura 02 corresponde a trabalho presente em arquivo
pessoal de Alice Yura e disponibilizado no momento de elaboração
do livro já citado (BIZIAK, 2020). Dessa forma, as obras analisadas
proporcionaram um trabalho de leitura que nos levou à interrogação
sobre o funcionamento da abjeção em perspectiva discursiva. Ou seja,
uma pergunta principal nos guiou: seria a abjeção específica da/na
construção de alguns corpos ou constitutiva de todos eles? Com essa
questão, seguimos.
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Com o nome de 16:26:34, tomamos a primeira obra de Alice Yura.
– Figura 01: 16:26:34 (2019) –

Fonte: Performatus: https://performatus.com.br/entrevistas/alice-yura

Em um contato inicial com ela, citamos Didi-Huberman:
O ato de ver não é o ato de uma máquina de perceber
o real enquanto composto de evidências tautológicas. O
ato de dar a ver não é o ato de dar evidências visíveis a
pares de olhos que se apoderam unilateralmente do ‘dom
visual’ para se satisfazer unilateralmente com ele. Dar a ver
é sempre inquietar o ver, em seu ato, em seu sujeito. Ver é
sempre uma operação de sujeito, portanto uma operação
fendida, inquieta, agitada, aberta. Entre aquele que olha e
aquilo que é olhado. (1998, p. 77)

Trata-se de uma relação de olhares cujo caráter material não
pode ser colocado em segundo plano. Não se trata de olhos sem corpo,
mas que constituem, formam uma corporeidade que emerge à leitura
como possível. O olhar que produz gesto de leitura o faz a partir de
relações institucionais sobre arte, corpo, vida, gênero. Isso ocorre por

145

Diálogos Pertinentes – Revista Científica de Letras

uma mistura, aparentemente paradoxal, entre elementos que podem ser
lidos como “masculinos” e “femininos”, por conta da memória que os
sustenta como sentidos que parecem existir em outro lugar, já-dito. Além
disso, a postura assumida pelo corpo remete a outra ressonância: em
espaço diverso, algo semelhante parece que pôde ocorrer. Recortamos,
especialmente, a obra Moça do brinco de pérola (1665), pintada pelo
holandês Johannes Vermeer. Não se trata de haver alguma suposta
“intertextualidade proposital”, algo do plano do conteúdo e do sujeito
volitivo. Mas, ao destacar as duas obras e as colocar em relação, há algo
que retorna como já-feito e novo, ao mesmo tempo, inscrevendo lugar
para o corpo da obra de Yura no simbólico e no imaginário. Não só a
postura assumida pelas duas personagens das obras é muito semelhante,
outros pontos chamam a atenção: o peso do olhar, quase central na
organização do espaço; o jogo entre luz e escuridão (entre frente e fundo,
velar e revelar), algo costumeiramente associado na história da arte com
o chamado “estilo barroco”. Como diferença, a nudez assumida na obra
de Alice Yura.
Pelo exercício anterior, a memória é rasgada, costurada e posta em
ato como acontecimento. Temporalidades encontram-se para significar
identidades e diferenças. No espaço entre olhar da personagem e do
expectador, um dos aspectos fundamentais da performatividade de corpos
gendrados: o sujeito e o sentido emergem juntos. Não há “feminino”,
por exemplo, anterior à leitura da obra: a de Yura não é lida da mesma
maneira que antes da possibilidade de relação com a de Vermeer e nem
se esgota aí. Da mesma maneira, agora, a compreensão da pintura do
holandês não é mais possível de ser outra, uma vez que relacionada
à de Yura. Entendemos, então, por isso, a memória transformando-se
não em alguma cronologia, mas na descontinuidade das relações que
podem ser estabelecidas por meio das posições-sujeito de leitura. Além
disso, a própria performatividade é acontecimento discursivo7que ocorre
simultaneamente à leitura, seja para poder enunciar ou compreender:
dizemos isso à medida em que outras filiações de sentido são convocadas
à leitura do hegemonicamente estabelecido sobre gêneros. Não se trata
de “explicar” uma obra a partir da outra, mas de analisar como as formas,
por outro lado, para que haja algum sentido, não podem ser qualquer
uma.
Neste intervalo entre olhar e ser olhado, o sentido sempre pode
ser outro. Por ação do interdiscurso, há enunciados que podem produzir
efeitos de feminilidade, outros de masculinidades; mas, reunidos,
7. Segundo Pêcheux (2006), o ponto de encontro entre uma atualidade e uma memória. Logo, o acontecimento diz
respeito entre a articulação do que poderia estar inscrito e não está (persistindo em ausência) com a atualização.
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tais possibilidades deslizam e clamam por significação no novo
acontecimento que é esta primeira obra de Alice Yura:
Nesta perspectiva, o interdiscurso, longe de ser efeito
integrador da discursividade torna-se desde então seu
princípio de funcionamento: é porque os elementos
da sequência textual, funcionando em uma formação
discursiva dada, podem ser importados (meta-forizados)
de uma sequência pertencente a uma outra formação
discursiva que as referências discursivas podem se construir
e se deslocar historicamente. (PÊCHEUX, 2015, p. 158)

Por isso, lemos o corpo (em sua pose, recortada em relação à
memória discursiva) como metáfora, deslocamento: a imagem substitui
algo que não pode estar lá (outras referências discursivas) e que só pode
ser assim (uma vez que, sem aquelas, todavia, não há como significar).
Com isso, passamos a sugerir que a performatividade é esta relação dos
corpos, dos gêneros e das vidas que só pode ser lida entre ser-outra e
não-poder-ser-outra: não há fechamento nem da legibilidade e nem da
identificação construída na/pela enunciação.
Ainda que o corpo lido fosse (re)conhecido, há um resto que atua
e indica a falha do simbólico: este corpo sempre pode ser diverso. Este
é efeito da norma, da regulação institucional do Estado: funciona como
assujeitamento e como resistência, dado que como nos lembra Pêcheux
(1975) “não há ritual sem falha”. Isso, a nosso ver, dialoga com Butler
(2007), quando afirma que todo sujeito é constituído por uma força de
exclusão, pelo “fundante repúdio” do que não pode ser dito porque é
impossível dizer tudo. Soma-se que não se diz o que se quer, mas as
formas dadas pela ação material da ideologia na língua e na história.
Neste corpo que comparece a nos olhar, na obra nomeada como
16:26:34 (2019), há um “isso” dos gêneros que permanece vazio, sem
referência. Há “feminino”, mas é outro; há “masculino”, mas é outro;
há “corpo”, mas é outro. O “isso” que resta é importantíssimo (mais
do que qualquer possibilidade de referência discursiva) porque é o que
movimenta sentidos na história. Se há efeitos de interrogação do olhar
corporificado em relação ao leitor, é somente pela via da materialidade
do intervalo em que se realiza a leitura: formulação e leitura são
reguladas (ORLANDI, 2012, p. 15). A partir daí, começamos a (re)pensar
a abjeção, o abjeto.
Pensando com Orlandi, (2012, p. 135-137), leitura é participação
no processo sócio-histórico de produção de sentidos, feita a partir
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de um lugar social e em certa direção histórica. Sendo assim, somos
constituídos como leitores institucionalmente, em um confronto de
forças políticas e ideológicas. Sentido é disputa que ocorre na luta de
classes. Logo, não se possui, é produzido, posto em funcionamento por
determinada materialidade que não é fruto da livre escolha do sujeito.
Portanto, não há possibilidade de ingressar nos atos simbólicos da
história sem ser pela interpretação: esta, por sua vez, não se dá de forma
simétrica entre os sujeitos (a não ser como efeito ideológico) porque
as identificações dos sujeitos inscritos em posições não ocorrem das
mesmas maneiras, como se fossem lugares de encaixe perfeitos e desdejá conhecidos. Nessa direção, a obra de Yura é uma tomada necessária
de posição em relação à memória para poder significar em formações
discursivas que são institucionalmente legitimadas, como a da arte. Por
esta via, tanto leitura quanto enunciação não podem ser desvinculadas
de uma formação social, e, nesta o sujeito se apropria do repetível e
intervêm nele. Novamente, nesta relação entre enunciação e leitura,
obra (texto como unidade de análise) e leitor, algo resta, incomodando e
possibilitando o esgarçamento dos sentidos.
– Figura 02: Guerrilha (2014) –

Fonte: arquivo pessoal da artista

Mais uma vez, o olhar como materialidade central à obra: ele não
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pode ser tomado como nenhuma obviedade, por exemplo. Os cabelos,
longos, tamponam a boca, um dos lugares privilegiados de enunciação
verbal. No que sobra, arco-íris. No que circunda, preto, branco e bege.
Bege ou “nude”, dependendo do recorte na memória, criando relação
discursiva. As cores, em sua materialidade, não escapam à divisão social
de leitura. É justamente por “nude”, “bege” poder ser algo e não poder
ser, ao mesmo tempo, que “algo” insiste sem poder ser simbolizado, sem
inscrição no imaginário.
Cabelos brancos, vestimenta preta, fundo bege, “nude”. Ao centro,
o olhar direcionado ao leitor em uma fresta de corpo, tomado por
cores mais vibrantes (e comumente interpretadas como do movimento
LGBTQIAP+), destoando do restante da obra. Novamente, pelo recurso
da relação entre “materialidades significantes imbricadas na composição
de um texto” (LAGAZZI, 2019) e interdiscurso, a memória comparece
pela via da possibilidade de leitura do arco-íris como inscrição simbólica
de um conjunto heterogêneo de ações e corpos, contraditoriamente,
possíveis de serem interpelados pelas paráfrases: Movimento LGBTQ,
Movimento Gay, Queer, Orgulho Gay etc. Optar por um nome é silenciar
os demais, sem possibilidade de escapar de certa homogeneização.
Logo, a obra confronta duas materialidades que, aqui, funcionam como
se fossem distintas: as materialidades do bege/nude, do branco e das
cores vibrantes/arco-íris. De início, recortando memórias que ressoam
como diferentes. Enquanto a obra anterior faz funcionar cores, luzes e
sombras de forma a abrir determinadas possibilidades de leitura com/
pela memória; em Guerrilha, analisamos outro procedimento.
Um resto em comum a interrogar no intervalo entre obra e leitor:
o olhar, “colorido”. Este “colorido” que pode, corporificado, circular
e produzir significações diversas é índice importante de um processo
que Berenice Bento (2017, p. 81) chama de “embaralhar fronteiras”:
“O corpo é utilizado como manifesto, como um locus de produção de
contradiscursos, de reinscrituras à ordem de gênero. As citações são
descontextualizadas de um referencial biológico, são masculinidades
sem homens”. Se é possível uma “descontextualização”, é por ação
das condições de produção, mediante e a partir das quais são possíveis
recortes de memória.
Butler (2015b) apresenta a abjeção a partir do problema específico
da exclusão de certos corpos como paradigma para se pensar gênero.
Assim, para a filósofa, o abjeto corresponderia àquilo que não pode e
não deve ser visto, corpos execrados que não teriam representabilidade
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e cuja materialidade é marginalizada, já que apontaria para fissuras no
imaginário hegemônico sobre as vidas possíveis. No entanto, entendemos
que a abjeção/o abjeto não se confunde com isso que Butler propõe, já
que responde a uma impossibilidade do enquadramento. Ser enunciado
como “vida não possível”, “de corpo não reconhecido/reconhecível”,
paradoxalmente, já é uma possibilidade de simbolização, ainda que
recalcado, atuando como um saber esquecido que, no movimento
descontínuo da história, não deixa de produzir equívoco (e falha no
simbólico). Portanto, não compreendemos (respaldados pelo gesto
de leitura que tentamos elaborar aqui) o abjeto como referência para
determinados corpos ou vidas ou gêneros, mas como um processo que
não acaba e que constitui a própria possibilidade de uma corporeidade
vir a ser simbolizada/significada. Logo, a abjeção não seria a marca de
alguns corpos, mas de todos os corpos, já que eles sempre implicam um
impossível do sentido. Este, justamente, permite os deslocamentos dos
processos de significação sobre as vidas na história.
Nas duas obras anteriormente apresentadas, há a constituição
e a formulação de uma possibilidade identitária, uma narratividade
do corpo (ORLANDI, 2017b, p. 79), memória encarnada. Trata-se de
acontecimento discursivo e político que atinge o corpo do sujeito em
seu processo de individuação. Não há outra ferramenta para a cirurgia
de linguagem (as cores, os volumes, as formas etc.) sobre o corpo com a
finalidade de surgir como um sujeito que não sejam os pré-construídos,
recortes rememoráveis que significam a partir de uma determinada
condição de produção. As tramas da memória podem ser desfiadas,
rasgadas, costuradas, customizadas, mas não destruídas: caso contrário,
não há sujeito nem sentido. Mesmo ascender como corpo indesejável
inclui alguma inscrição no simbólico, alguma âncora na deriva do
imaginário. A abjeção, por sua vez, é funcionamento de outra ordem, mas
não excluída das corporeidades em suas enunciações e legibilidades.
Em outros termos, discursivamente, a abjeção não corresponde a uma
“ausência de representação” ou a simplesmente a exclusão de alguns
corpos. Diferentemente disso, o abjeto é condição do que se apresenta
como legível em determinadas condições de produção: é justamente
a impossibilidade de que, por exemplo, um corpo ou uma posição
de sujeito faça Um, seja algo estável e plenamente determinado. A
possibilidade de todo corpo ser compreendido e performativizado como
outro (a abjeção) é necessariamente recalcada para que haja princípio
de unidade de vidas e corpos para a leitura do outro.
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A individuação do sujeito em relação ao Estado envolve a
textualização do corpo (ORLANDI, 2017b, p. 75). Este é dito (com a
ilusão de falar a “si próprio”) no funcionamento do efeito metafórico, “o
fato de que todo enunciado é constituído por ponto de deriva que podem
deslizar produzindo um sentido outro. Ou seja, a memória constitutiva
é uma rede de filiações de sentidos que podem e devem se deslocar,
portanto, uma rede em que se produz o mesmo e a diferença” (ibidem,
grifo da autora). A corporeidade, então, produz efeito de unidade e
possibilidade da polissemia. Dessa maneira, pela interpelação (sempre
precária) pela forma-sujeito de direito, uma ilusão de estabilidade (ser
identificado/reconhecido em relação a um ou outro sexo) é praticada
como sentido: no entanto, é seu caráter material que faz com que seja
impossível de tudo ser dito, simbolizado. A existência de intervalo
entre olhar e ser olhado, entre enunciar e ser interpretado, instaura a
materialidade da distância e do encontro contingente (ALTHUSSER,
2005) que faz os sentidos ressoarem e silenciarem, ao mesmo tempo.
E, por não se escapar e por cada posição sujeito sofrer/corporificar/
encarnar efeitos diversos disso, o estranhamento é sempre algo possível.
A produção histórica da sensação de não pertencimento, de não se
conseguir ser/dizer habitada nas bordas pelos rastros-enunciados.
Em entrevista de 2002 (PRINS & MEIJER), Judith Butler
insistentemente é convocada a revisitar o que poderia ser tomado como
abjeto: “A abjeção de certos tipos de corpos, sua inaceitabilidade por
códigos de inteligibilidade, manifesta-se em políticas e na política,
e viver com um tal corpo no mundo é viver nas regiões sombrias da
ontologia” (ibidem, p. 157, grifo meu). A mencionada “inaceitabilidade”,
entendemos, não pode ser tomada como algo resultado de uma vontade,
individual ou coletiva, mas como condição que sustenta todo devir de
corporeidades. Todo sujeito, em sua sustentação, é habitado por algo
que não pode ser simbolizado, que não aceita códigos. Portanto, uma
maneira discursivamente produzida para fazer surgir posições de sujeito,
sempre valoradas, é tomar algumas destas, imaginariamente, como
matriz de identificação, como se fosse possível transformar a borda da
falta constitutiva em um novo centro. Enquanto isso, outras formas de
individuação continuam sendo possíveis, discursivamente, mas a partir
de relações referenciais, criadas na história e pelas lutas de classes, que
produzem marcas lidas como “subalternização”, “anormalidade”, “erro
a ser corrigido”, “doença a ser curada”, “pecado” etc. Este deslizamento
de significantes não constitui a abjeção, diferentemente: é ela, a (im)

151

Diálogos Pertinentes – Revista Científica de Letras

possbilidade de presença materialmente excluída, sempre em relação de
dentro/fora, que é condição de que os sentidos e os sujeitos sejam corpos
precários e sempre assombrados/animados pelo chamado a serem outros
nos acontecimentos discursivos. Uma das formas históricas de propor
movimento a “isso” é a performance artística.
– Figura 03: Meu nome é Neusa, venho em paz... (2019) –
8

Fonte: Performatus: <https://performatus.com.br/entrevistas/alice-yura/>

Ao centro, novamente, olhar(es): o desenho, substantivo; e a
atividade, verbo. O olhar está oculto por um desenho de olhos, que
se sobrepõem e apagam ao mesmo tempo o olhar de um sujeito. Esse
desenho, para ser interpretado como olhar, precisa ser tomado na relação
com o corpo que o próprio desenho oculta. Fundo duplo, efeitos entre
presença (do desenho), ausência (dos olhos), presença (de um corpo),
8. A performance pode ser apreciada em um formato vídeo também: YURA, Alice. Meu nome é Neusa, venho em
paz... 2014. (16min47s). disponível em < https://www.youtube.com/watch?v=9MHxNHmQYX8&t=57s>. Acesso
em 13 de maio de 2020.
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ausência (de um olhar desse corpo). Só há olhar por antecipação a partir do
olhar do espectador que projeta imaginariamente o olhar que o desenho
oculta. Um rasgo é construído pelas mãos do mesmo corpo que encarna
a narratividade9 de olhos sem pele, olhos plásticos e de tinta. As cores,
predomínio de branco, atravessado de/por vermelho. Nesse deslizamento
de significantes e de efeitos de sentido como possível, permanente e
inconcluso, um jogo entre superfície rasgada e conteúdo velado e, em
parte, antecipado pelos desenhos sobre a “pele” plástica, branca, entre
índices de paz (corpo que vive) e de ausência de vida (corpo morto). Um
corpo plástico e elástico, mas sem vida; abaixo, algo guardado, rastros de
pele que emergem na borda entre aparecer e esconder. Na performance
de Alice Yura, certo efeito de unidade é alternância, intervalo, de não
acabar entre corporeidades: uma, rompida, de matéria morta; outra,
em um limite de nascer/morrer ainda incompleto. Na cena, o olhar
se direciona ao possível leitor, mas substituído pela “representação”
que, necessariamente, falha no reconhecimento, mediada pelo rasgo e
pela mão que pode mostrar alguma alteridade subterrânea-crisálida. A
narratividade funciona guardando um corpo dentro do outro e ganhando
sentidos díspares na história: o corpo que morre; o corpo ciborgue; o
corpo que se constrói, o corpo que sofre; o corpo que vive; o corpo
mentira; o corpo revelador; o corpo que constrói a si; o corpo que destrói
a si; o corpo subalterno; o corpo resistente; enfim.
Temos chamado a atenção para a centralidade do olhar nas obras
das figuras 01 e 02, no recorte presente na figura 03 e para como ele
se move nas cenas, ao ponto de, em Meu nome é Neusa, venho em
paz..., dividirem o protagonismo com as mãos, ato de rasgar, revelar.
Entre a textualização destes olhares corporificados e a posição do leitor,
funciona o processo interpretativo que funciona entre o sujeito com o
outro no discurso (SALLES, 2018, p. 102):
Nessa direção, é possível dizer que o performer não
produz uma performance como um objeto a mais dentre
outros; o performer, pelo seu olhar, coloca o expectador
em cena, captura-o. Isso acontece pelo olhar e, em
especial, pelo corpo. Será? Diria, sim e não, pois nem
todos são capturados. Ou melhor, cada um que participa
9. Orlandi (2017: 30), o conceito de narratividade é definido como “a maneira pela qual uma memória se diz em
processos identitários, apoiados em modos de individuação do sujeito, afirmando/vinculando seu pertencimento
a espaços de interpretação determinados”.
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da performance é capturado de modo diferente. (ibidem,
grifos do autor)

Os participantes da performance, em posições diferentes (artista
e espectador), são capturados diferentemente porque há possibilidade
da abjeção sempre. Ou seja, a abjeção funciona discursivamente
não somente a respeito de um corpo e de processos de identificação,
mas como indelével em quaisquer formulações da corporeidade. Há
possibilidade não contada no corpo, mas que atua produzindo borda
para este, garantindo que haja efeitos e, ao mesmo tempo, os colocando
em risco. Com a leitura das obras de Alice Yura, entendemos que toda
textualização é lugar da metáfora (como já mencionei anteriormente); no
entanto, nestas imagens, o irrepresentável constitui a própria formulação
como ausência que não se quer contornar, mas esgarçar como inscrição
material do abjeto que não pode ser erradicado, ainda que possa ser
politicamente reforçado em certos procedimentos da língua e da imagem
na formulação das corporeidades. Logo, o abjeto acontece. Na foto,
recorte da performance, em suas condições de produção, o abjeto é a
garantia de entrada em um lugar-para-sempre-outro da memória.
Lendo Yura, distinguir performance (uma forma materialmente
construída para que haja enunciação) e performatividade (da qual
nenhum sujeito escapa) é algo fundamental. Compreendemos a
performatividade do corpo em performance como acontecimento
específico, institucionalizado, e que diz de miragens de presença,
escancarando a irrefutabilidade de uma falta que nos conduz a toda
possibilidade de contato com o outro, em deriva, processo-princípio do
real. No jogo de horror e incômodo com o olhar do outro (jogo de avesso
com a abertura para o vivível), a abjeção é a experiência de resto, de
inominável, que não se inscreve no simbólico. Este resto, o abjeto, é o
que, discursivamente, entendemos como o impossível de contornar: seja
para fugir, seja para controlar, seja para garantir corpos/corporeidades
que façam sentido.
ABJEÇÃO E DISCURSO: RELAÇÃO DE NÃO ACABAR
A quem costumeiramente ama
A mente ama também
Não queimem as bruxas
Mas que amém as bixas
Mas que amém
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Que amém
Clamem
Que amém
Que amém as travas também
Amém 10

Conforme visto, Butler (2002 e 2003) conceitua o abjeto como
“característica” de alguns corpos, alguns gêneros e algumas vidas em
especial. Por nosso turno e por meio do gesto de leitura construído com
as performances de Alice Yura, percebemos a dificuldade de aceitar este
entendimento. Dificilmente, os corpos analisados não seriam lidos como
abjetos. Isso funciona como constituição no imaginário e de formulação
no simbólico: algo possibilitado pela relação com enunciados que
são tomados como se já significassem em outro lugar (cabelos, poses,
bigodes, cores etc). Em outros termos, se há enquadramento, acontece
efeito de sentido, disponível aos usos políticos próprios da divisão
da apreensão das realidades pelas instituições. O abjeto/a abjeção é
constituinte do acontecimento, mas em outra ordem: a possibilidade de
abertura do sentido no/dos corpos para qualquer outro, de forma que
desliza e acontece mediante condições materiais de produção.
No gesto de interpretação construído com base nas três obras
de Alice Yura, a formulação permite um efeito de sentido, também,
sobre “desvio”: corpos que, enunciados, materialmente provocam
dizeres sobre o que pode ser uma corporeidade. Nas imagens, a cena
põe, inevitavelmente, o acontecimento discursivo do corpo como
precariedade: passível de desmontagem, recriação, fazer-outro; mas,
também, com indicativos de formas de sofrimento, morte, violência. Aí,
fazemos intervir a proposição de Judith Butler:
Reconhecer a violência não garante, de modo algum,
uma política de não violência. Mas o que pode
perfeitamente fazer diferença é considerar a vida precária
e, portanto, também a condição de violável uma condição
generalizada, em vez de uma maneira diferencial de
marcar uma identidade cultural, isto é, como um traço
recorrente ou atemporal de um sujeito cultural que é
perseguido ou violado por definição e independentemente
da circunstância histórica. (2015b, p. 250-251)

Precariedade, condição da qual nenhuma performatividade
10. Ibidem.

155

Diálogos Pertinentes – Revista Científica de Letras

escapa, nenhuma vida se livra (todo corpo pode ser desfeito, inclusive
pela morte). Condição precária, uso político que pode ser realizado da
precariedade. Em Yura (2014; 2019), vemos a precariedade e a condição
precária como materialmente possibilitadas como efeitos. A performance
artística, modo específico de formulação e circulação, permite a
exacerbação da montagem como elemento constitutivo do corpo em
cena, objeto e instrumento da obra. Assim, pela ênfase nas formulações
(partes do corpo, cores, materiais sintéticos) que desestabilizam o
imaginário discursivo sobre “linearidade, coerência, norma, regra”,
a precariedade ganha espessura material, agindo na história das
significações sobre corporeidades, gêneros e vidas. Ao mesmo passo,
marca-se, inevitavelmente, algo da fragilidade que, “plástica”, pode ser
rasgada, emergindo a memória saturada de vermelho.
Portanto, pelo caminho de leitura que estamos tentando construir,
aqui, a condição precária (maximização da vulnerabilidade a que
toda vida, finita que é, está exposta) funciona e deve ser lida ao nível
da posição assumida pela enunciação diante da partilha do sensível
(RANCIÉRE, 2009), ato eminentemente político. Ao mesmo tempo, seu
caráter metafórico de poder funcionar e, também, de ser colocado a
funcionar em outro lugar ocorre no e por causa do que não cansa de
não poder se escrever/inscrever, ser simbolizado. O abjeto não deixa
de comparecer, de insistir como “isso” inominável que coloca corpos
à deriva, já que marca e possibilita a fundação destes. Não se trata da
ordem do recalque11 , do corpo generificado e/ou da vida reprimidos,
mas do abjeto que não deixa de funcionar, abrindo furos, brechas no
simbólico (indicando o caráter plástico, artificial e precário de toda
formulação/identificação da corporeidade, fazendo irromper, por baixo,
algo que se esconde e se mostra, algo que é sem ser ainda, à moda Meu
nome é Neusa, venho em paz..).
Propomos, então, a abjeção como trabalho de não acabar
das corporeidades sem rosto e sem nome, que não cessa de não se
inscrever nos movimentos da história, na materialidade da ideologia e
da linguagem. O abjeto não é sinônimo do silêncio ou do non-sens,
mas o resto de toda formulação da corporeidade que não se inscreve
no simbólico. O abjeto como um trabalho material de substituição
permanente de efeitos de corporeidade por bordeamentos ao furo, à
falta (daí, o caráter temporário de toda inscrição, de toda simbolização):
11. Indicamos, aqui, homologamente, o desenvolvido por Lacan a respeito desta negação que não é recalcamento
nem expulsão (o que já seriam possibilidades de inscrição simbólica, de lugar possível a ocupar). Diferentemente,
trata-se de um retorno ao real pela abolição do significante no vazio.
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“isso” da performatividade que falha (precária que é) e é tão importante
na performance artística e, concomitantemente, índice de horror/
estranhamento nas formas hegemônicas de individuação possibilitadas
pelo Estado em relação à forma-sujeito capitalista. Nesse sentido, não
há corpo que não porte abjeção (da ordem do real) e precariedade (da
ordem do simbólico e do imaginário)12 . Pela distribuição desigual de luto
público (BUTLER, 2014), a condição precária, materialmente produzida
na história, emerge na enunciação e no acontecimento. Logo, na forma
de emergência dos corpos habita a possibilidade de que vidas sejam
outras, que tenham outros problemas e encontrem novas soluções.
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RESUMO

Para ouvir histórias de aborto, a Anis - Instituto de Bioética,
apoiada pela Think Olga, lançou, em 2017, a campanha Eu vou contar.
Através da rede social virtual Tumblr, a campanha publicou, de setembro
de 2017 a julho de 2019, cinquenta e duas histórias de aborto, na
maioria, de sujeitos-corpos-ovarianos que interromperam a gestação
clandestinamente no Brasil. Além da publicação dos textos enviados à
campanha, a Profa. Dra. Débora Diniz realizou a leitura oral de cada
história, a qual foi registrada em vídeo, publicado juntamente com as
histórias de aborto na forma escrita. No Tumblr Eu vou contar, ainda
foram publicados os dois textos de divulgação da campanha, sendo o
segundo assinado por Diniz, uma das idealizadoras da campanha. A
partir de Sequências Discursivas dessas duas materialidades verbais e
da sequência enunciada antes da leitura oral de cada história, buscamos
refletir, baseadas na Análise Materialista do Discurso, sobre os efeitos
de evidência produzidos pela ideologia a respeito de histórias de aborto
e como as relações de sentido estabelecidas via pré-construído nas
materialidades em análise autorizam, no nível do intradiscurso, relações
parafrásticas.
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ABSTRACT

To listen to abortion stories, Anis – Bioethics Institute, supported
by Think Olga, launched, in 2017, the I will tell campaign. Through the
virtual social network Tumblr, the campaign published, from September
2017 to July 2019, fifty-two abortion stories, mostly of ovarians-bodysubjects who clandestinely interrupted their pregnancy in Brazil. In
addition to publishing the texts sent to the campaign, professor Débora
Diniz PhD performed the oral reading of each story, which was recorded
on video, and published along the abortion stories in written form. On
the Tumblr I will tell, two texts were also published to publicize the
campaign, the second being signed by Diniz, one of the creators of
the campaign. Based on the Discursive Sequences of these two verbal
materiality and on the sequence enunciated before the oral reading of
each story, we seek to reflect on the effects of evidence produced by
ideology regarding abortion stories and how the relations of meaning
established via pre-constructed materiality under analysis authorize, at
the intradiscursive level, paraphrastic relationships.
Keywords: Materialist Discursive Analysis. Abortion. Pre-Constructed. I Will Tell.
INTRODUÇÃO

Eu vou contar. Assim a Anis - Instituto de Bioética, apoiada pela
Think Olga, intitulou a campanha lançada em 2017 para ouvir histórias
de aborto. A campanha foi divulgada principalmente na rede social
virtual Tumblr, na qual foram publicadas as histórias enviadas a essas
Organizações Não Governamentais (ONG), as quais pediram que os
relatos fossem de procedimentos ocorridos há mais de oito anos1. A
campanha publicou, de setembro de 2017 a julho de 2019, cinquenta e
duas histórias, na maioria, de sujeitos-corpos-ovarianos2 que abortaram
clandestinamente no Brasil. Além da publicação dos textos, a Profa.
Dra. Débora Diniz, uma das idealizadoras da campanha, realizou a
leitura oral de cada história, a qual foi registrada em vídeo publicado
juntamente com as materialidades verbais.
1. A necessidade de o aborto ter ocorrido neste período de tempo se dá tendo em vista o prazo de prescrição do
delito, considerando as penas para o crime de aborto no Brasil.
2. Na dissertação de mestrado Entre sujeito de direito e objeto de lei: uma análise discursiva de testemunhos
de mulheres que abortaram, produzimos a designação sujeito-corpo-ovariano para nos referir aos sujeitos que
abortam, dado, entre outros aspectos, o funcionamento ideológico da relativa determinativa.
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No ano de lançamento da campanha, foi ajuizada, junto ao Supremo
Tribunal Federal (STF) brasileiro, a Arguição de Descumprimento de
Preceito Fundamental (ADPF) 442 para questionar os artigos 1243 e 1264
do Código Penal, os quais criminalizam a prática do aborto (BRASIL,
2012). Embora pareça comum acreditar que a interrupção voluntária de
uma gravidez indesejada não é corrente no país, afinal, o Código Penal
brasileiro (BRASIL, 1940) criminaliza tal prática (Artigos 124, 1255, 126,
1276 e 1287 ), as Pesquisas Nacionais de Aborto (PNA) apontam para
a frequência do aborto no país (DINIZ; MEDEIROS; MADEIRO, 2016).
Assim, o Partido Socialismo e Liberdade (PSol) moveu tal ação junto ao
STF, requerendo que a interrupção voluntária da gravidez nas primeiras
doze semanas de gestação seja descriminalizada no Brasil (STF, 2018).
A ministra Rosa Weber, relatora da ADPF nº 442, convocou, em
março de 2018, como parte integrante do julgamento da arguição,
uma audiência pública sobre descriminalização do aborto para a
participação direta da sociedade civil 8na discussão. A juíza alegou ser
este “um dos temas jurídicos ‘mais sensíveis e delicados’, pois envolve
razões de ordem ética, moral, religiosa e de saúde pública e a tutela
de direitos fundamentais individuais” (STF, 2018, [n.p.]). Diante disso,
foram selecionados mais de quarenta representantes de instituições e
organizações nacionais e internacionais para falar durante a audiência,
que ocorreu nos dias 03 e 06 de agosto de 2018 na sede do STF.
Então, a divulgação da campanha e a publicação dos textos
ocorreram quando a descriminalização do aborto voltou a ser pauta
no STF. Nesse período, na página inicial do Tumblr Eu vou contar foi
publicado um texto de divulgação da campanha. Ainda em setembro
3. “Aborto provocado pela gestante ou com seu consentimento: Art. 124 - Provocar aborto em si mesma ou
consentir que outrem lhe provoque: Pena - detenção, de um a três anos” (BRASIL, 1940, [n.p.]).
4. “Aborto provocado por terceiro: Art. 126 – Provocar aborto com o consentimento da gestante: Pena - reclusão,
de um a quatro anos. Parágrafo único. Aplica-se a pena do artigo anterior, se a gestante não é maior de quatorze
anos, ou é alienada ou debil mental, ou se o consentimento é obtido mediante fraude, grave ameaça ou violência”
(BRASIL, 1940, [n.p.]).
5. “Aborto provocado por terceiro: Art. 125 - Provocar aborto, sem o consentimento da gestante: Pena - reclusão,
de três a dez anos” (BRASIL, 1940, [n.p.]).
6. “Aborto provocado por terceiro: Forma qualificada: Art. 127 - As penas cominadas nos dois artigos anteriores
são aumentadas de um terço, se, em consequência do aborto ou dos meios empregados para provocá-lo, a
gestante sofre lesão corporal de natureza grave; e são duplicadas, se, por qualquer dessas causas, lhe sobrevém a
morte” (BRASIL, 1940, [n.p.]).
7. “Art. 128 - Não se pune o aborto praticado por médico: Aborto necessário: I - se não há outro meio de salvar a
vida da gestante; Aborto no caso de gravidez resultante de estupro: II - se a gravidez resulta de estupro e o aborto
é precedido de consentimento da gestante ou, quando incapaz, de seu representante legal” (BRASIL, 1940, [n.p.]).
8. Uma vez que a Análise de Discurso, teoria a partir da qual enunciamos para a escrita desta pesquisa, tem por
base epistemológica o Materialismo Histórico, “como teoria das formações sociais e de suas transformações”
(PÊCHEUX; FUCHS, [1975] 2010, p. 160), aplicamos o grifo itálico a sociedade civil para marcar ser esta
designação empregada pela ministra Rosa Weber. A diferença de um conceito idealista de sociedade (ALTHUSSER,
[1985] 2008), ao longo desta dissertação, empregamos formação social.
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de 2017, foi postado o segundo texto de divulgação, este assinado
pela Profa. Dra. Débora Diniz. A partir de Sequências Discursivas (SD)
dessas duas materialidades verbais e da sequência enunciada antes da
leitura oral de cada história, buscamos refletir, com base na Análise
Materialista do Discurso (AD), sobre os efeitos de evidência produzidos
pela ideologia a respeito de histórias de aborto e como as relações de
sentido estabelecidas via pré-construído nas materialidades em análise
autorizam, no nível do intradiscurso, relações parafrásticas.
UM MOVIMENTO TEÓRICO-ANALÍTICO

A presente pesquisa, como dito, tem por base os pressupostos
teórico-metodológicos da AD, teoria desenvolvida por Pêcheux e
colaboradores entre os anos 1960 e 1980 na França e que segue sendo
produzida no Brasil. A AD reside sobre o Materialismo Histórico, a
Linguística e a Teoria do Discurso, atravessados e articulados por uma
teoria da subjetividade de natureza psicanalítica (PÊCHEUX; FUCHS,
[1975] 2010), tendo por objeto de estudo o discurso, pensado em sua
dimensão ideológica e simbólica. O efeito de sentidos sócio-históricoideológico entre lugares determinados à revelia do sujeito na estrutura
de uma formação social é o discurso (PÊCHEUX, [1969] 2019). Dizer
que o discurso é efeito de sentidos entre lugares determinados à revelia
do sujeito significa dizer que as relações de linguagem aqui estudadas
são relações entre sujeitos.
O sujeito discursivo, tal como entendido nessa perspectiva teórica,
é constituído na relação com o simbólico e duplamente afetado pelo
inconsciente e pela ideologia, dada a sua constituição na interface entre
o Materialismo Histórico e a Psicanálise. Pela perspectiva materialista,
o sujeito discursivo é assujeitado ideologicamente, produto de
determinações; afinal, os processos discursivos não têm sua origem no
sujeito, mas nele se realizam (PÊCHEUX; FUCHS, 2010). Pelo viés da
Psicanálise, o sujeito discursivo é, também, descentrado, pois é dotado
de inconsciente. Enquanto ser-em-falta, o sujeito discursivo produz
sentidos a partir de “o furo da linguagem, representado pelo equívoco,
o furo da ideologia, expresso pela contradição, e o furo da Psicanálise,
manifestado pelo inconsciente” (FERREIRA, 2005, p. 70, grifos da autora).
Assim, em AD, a falta é constitutiva do sujeito, bem como da língua
e, como explica Ferreira (2005, p. 70), é a região intersticial comum entre
a AD e a Psicanálise. A falta, estruturante da língua na perspectiva da
AD, é o que permite que sentidos fiquem à deriva e transbordem através
da relativa determinativa, por exemplo, operação de encaixe sintático
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que demonstra a ascendência de processos ideológicos-discursivos em
relação ao sistema da língua, expondo o limite de sua autonomia, quer
dizer, na perspectiva da AD, a língua tem autonomia relativa (HENRY,
[1977] 1992). Através da operação de encaixe sintático posta por uma
oração subordinada relativa determinativa é possível reparar nos limites
entre o que vem de outro lugar, o pré-construído, e o que está linearizado
materialmente.
A partir do funcionamento das relativas determinativas, Henry
([1975] 1990, 1992) propôs o termo pré-construído, conceito que
emerge da leitura Materialista de Frege e Ducrot, pois, para Henry, as
relativas determinativas manifestam um funcionamento ideológico na
base linguística. De acordo com Maldidier (2003, p. 36), o conceito foi
inicialmente proposto por Pêcheux: “Uma noite, ao sair do seminário
de Culioli, na esquina da rua Feuillantines e Saint Jacques, no fogo da
discussão, Michel Pêcheux propõe o termo pré-construído (sic). A teoria
do discurso acabava de receber um novo conceito”. Como lembra a
autora, o termo pré-construído aparece no final do artigo A propósito
da análise automática do discurso: atualizações e perspectivas, quando
Pêcheux e Fuchs (2010, p. 239, grifos dos autores) discutem
um problema teórico: o da relação de um processo
discursivo com o ‘interdiscurso’, isto é, o conjunto dos
outros processos que intervêm nele para constituí-lo
(fornecendo-lhe seus ‘pré-construídos’9 ) e para orientá-lo
(desempenhando, em relação a ele, o papel de discurso
transverso, ou [...] de discurso perpendicular).

Maldidier (2003) ainda ressalta que, em Semântica e Discurso:
uma crítica à afirmação do óbvio (PÊCHEUX, [1975] 2009), tal noção
comparece associada ao interdiscurso. Pêcheux (2009, p. 81, grifos
do autor) opõe base linguística e processo discursivo para destacar,
citando as teorizações de Henry, que todo sistema linguístico “é dotado
de uma autonomia relativa”. Interrogando se “há separação, distância
ou discrepância na frase entre o que é pensado antes, em outro lugar
ou independentemente, e o que está contido na afirmação global da
frase?”, o filósofo (PÊCHEUX, 2009, p. 88-89, grifos do autor) coloca
que “foi isso que levou P. Henry a propor o termo ‘pré-construído’”,
percebido por Pêcheux como uma questão decisiva. A partir das SD
abaixo, analisamos os efeitos de sentido materializados linguisticamente
9. No interior desta citação retirada do texto de Pêcheux e Fuchs (2010), os autores citam Henry (1974) e Pêcheux
(2009).
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e, atentando à dimensão ideológica dos processos de significação,
reparamos nos saberes do interdiscurso que ecoam no fio do discurso
via pré-construído.
Como dissemos na introdução, no Tumblr Eu vou contar, foram
publicados os dois textos de divulgação da campanha, sendo o primeiro
de autoria da Anis - Instituto de Bioética e da Think Olga e o segundo
assinado por Diniz. As SD recortadas desse dois objetos de análise e a
sequência enunciada por Diniz antes da leitura oral de cada história
configuram o corpus de análise deste artigo, a partir do qual buscamos
refletir sobre os efeitos de evidência produzidos pela ideologia a respeito
de histórias de aborto e como as relações de sentido estabelecidas via
pré-construído nas materialidades em análise autorizam, no nível do
intradiscurso, relações parafrásticas. Eis o primeiro texto de divulgação
da campanha:
Eu vou contar é uma campanha iniciada pela Anis Instituto de Bioética e apoiada pela Think Olga para ouvir
histórias de aborto. Ouvir e contar histórias é uma forma
de cuidar de mulheres. Não pense se você é contra ou a
favor do aborto, pare e se permita conhecer essas histórias
reais. Você é capaz de ouvir? Ao terminar de ler, se quiser
contar sua história ocorrida há mais de 8 anos e contribuir
para romper o medo e o estigma, oferecer solidariedade
e cuidado a outras mulheres, clique aqui (ANIS, 2017,
[n.p.]).

Eis parte do segundo texto de descrição da campanha:
Eu vou contar. É assim que muitas mulheres começaram
seus relatos de aborto. Ouvi histórias do mundo feminino
na sua máxima delicadeza e intensidade. Foi o vivido por
cada mulher no segredo de quem se esconde do crime e
foge do dedo em riste. Muitas delas passaram pelo aborto
com medo e solidão, mas também alívio e senso de dever.
[...]
Cada história é parte de uma vida. Todas elas importam
para nós; é falar de um vivido entre mulheres e pouco
conhecido para além de nós mesmas. Aqui, contaremos
uma história por semana, durante doze meses. Serão 52
mulheres e suas memórias. Elas não representam todas as
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mulheres que já fizeram aborto no Brasil. Mas, ao final
do percurso por suas histórias, mais de meio milhão de
mulheres já terá feito um aborto (ANIS, 2017, [n.p.]).

Tendo em vista o objetivo deste arquivo, nesta seção, foram
empreendidos gestos parafrásticos. Talvez tenhamos nos feito de
imbecil, tenhamos tomado partido pela imbecilidade, o que significa
“decidir não saber nada do que se lê, permanecer estranho a sua própria
leitura, acrescentá-la sistematicamente à fragmentação espontânea das
sequências, para acabar de liberar a matéria verbal dos restos de sentido
que ainda aderem aí...” (PÊCHEUX, [1980] 2016, p. 25).
Nos10 colocando desta forma, perguntamos: O que são histórias
de aborto?
Se, como dissemos, a ideologia fornece as evidências pelas quais
todo mundo sabe o que é uma mulher, o que é um aborto, o que é
uma mulher que faz aborto, quem faz aborto, o que é uma história
de aborto, quem conta uma história de aborto, nos perguntamos
sobre as representações imaginárias evidentes do eu, sujeito do título
da campanha, que irá contar uma história de aborto, o que significa,
segundo o nosso entendimento, discutir a opacidade da língua, que,
para a AD, não é transparente. Ainda, nos indagamos sobre as evidências
pelas quais todo mundo sabe o que é uma história de aborto, afinal Eu
vou contar é uma campanha para ouvir histórias de aborto.
A SD1 foi extraída do primeiro texto de divulgação da campanha,
a SD2 foi recortada do seu segundo texto de descrição11 da campanha
e a SD3 é a formulação enunciada antes da leitura oral de cada texto.
São estas:
SD1: Eu vou contar é uma campanha iniciada pela Anis - Instituto
de Bioética e apoiada pela Think Olga para ouvir histórias de aborto.
SD2: Eu vou contar. É assim que muitas mulheres começaram seus
10. Reconhecemos a necessidade do uso obrigatório de ênclise neste caso conforme as regras prescritas pelas
gramáticas normativas tradicionais, mas, neste artigo, utilizamos a próclise por reconhecer que, no Português
Brasileiro (PB), “o pronome oblíquo (sem preposição) se posiciona sempre antes do verbo da oração principal”
(PERINI, 2010, p. 119). Assim, em conformidade com Othero (2017, p. 59), consideramos que a regra de
colocação pronominal “não encontra mais respaldo entre os falantes cultos do português [brasileiro]”.
11. “Eu vou contar. É assim que muitas mulheres começaram seus relatos de aborto. Ouvi histórias do mundo
feminino na sua máxima delicadeza e intensidade. Foi o vivido por cada mulher no segredo de quem se esconde
do crime e foge do dedo em riste. Muitas delas passaram pelo aborto com medo e solidão, mas também alívio e
senso de dever.
Cada história é parte de uma vida. Todas elas importam para nós; é falar de um vivido entre mulheres e pouco
conhecido para além de nós mesmas. Aqui, contaremos uma história por semana, durante doze meses. Serão 52
mulheres e suas memórias. Elas não representam todas as mulheres que já fizeram aborto no Brasil. Mas, ao final
do percurso por suas histórias, mais de meio milhão de mulheres já terá feito um aborto [...]” (ANIS, 2017, [n.p.])
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relatos de aborto.
SD3: Eu vou contar 52 histórias de mulheres que fizeram aborto.
Nessas três SD, segundo a nossa interpretação, é possível reparar
na presença de pré-construídos materializados, na base linguística,
via adjunto adnominal e relativas determinativas. Em nosso gesto
interpretativo, para fins de análise, os adjuntos adnominais serão
transformados em orações subordinadas relativas determinativas. A
partir de tais materializações, consideramos necessário observar o dito
em relação com o já-dito, uma vez que este determina materialmente
as possibilidades de dizeres em uma situação enunciativa dada, embora
o deslocamento da memória, afetada pelo esquecimento, permita a
reformulação de dizeres.
Eu vou contar é uma campanha iniciada pela Anis - Instituto de
Bioética e apoiada pela Think Olga para ouvir histórias de aborto (SD1)
é a oração que inicia o primeiro texto de divulgação da campanha. A
partir dessa SD, consideramos ser possível dizer, parafrasticamente:
P1a12 : Eu vou contar é uma campanha iniciada pela Anis - Instituto
de Bioética e apoiada pela Think Olga para ouvir histórias que são de
aborto.
P1b: Eu vou contar é uma campanha para ouvir histórias de aborto
iniciada pela Anis - Instituto de Bioética e apoiada pela Think Olga.
Não consideramos ser possível dizer parafrasticamente:
P1c: Eu vou contar é uma campanha iniciada para ouvir histórias
de aborto pela Anis - Instituto de Bioética e apoiada pela Think Olga.
P1d: Eu vou contar é uma campanha iniciada pela Anis - Instituto
de Bioética e apoiada para ouvir histórias de aborto pela Think Olga.
Tendo em vista o deslocamento do sintagma preposicionado
[para ouvir histórias de aborto], dissemos não ser possível enunciar
parafrasticamente P1c e P1d. Ou seja, Eu vou contar é uma campanha
[para ouvir histórias de aborto] e não iniciada ou apoiada [para ouvir
histórias de aborto], afinal o sintagma nominal [uma campanha] é
modificado pela relativa determinativa preposicionada [para ouvir
histórias de aborto]. Para fins de análise e melhor elucidar a oração [para
ouvir histórias de aborto] como uma relativa preposicionada (KENEDY;
12. Não consideramos as paráfrases por nós empreendidas como SD por entendermos que não representam
recortes do corpus em análise. Assim, utilizaremos a P em substituição à paráfrase.
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OTHERO, 2018), é possível dizer:
P1e: Eu vou contar é uma campanha iniciada pela Anis - Instituto
de Bioética e apoiada pela Think Olga. A campanha ouve histórias de
aborto.
Esta reestruturação nos permite confirmar que o sintagma [ouvir
histórias de aborto] está relacionado a campanha e não a iniciada ou
a apoiada, de modo que [para ouvir histórias de aborto] é uma oração
relativa determinativa com conteúdo circunstancial de finalidade
(AZEREDO, 2012). Logo, entendemos que os enunciados P1f, P1g, P1h
e P1i estão em relação parafrástica, embora o sentido de finalidade não
seja necessariamente preservado:
P1f: Eu vou contar é uma campanha para ouvir histórias de aborto.
P1g: Eu vou contar é uma campanha para ouvir histórias que são
de aborto.
P1h: Eu vou contar é uma campanha que ouve histórias de aborto.
P1i: Eu vou contar é uma campanha que ouve histórias que são
de aborto.
Apesar de os sintagmas [iniciada pela Anis - Instituto de Bioética]
e [apoiada pela Think Olga] serem relativas determinativas reduzidas de
particípio, neste estudo, não as abarcamos. Damos atenção à relativa
determinativa preposicionada [para ouvir histórias que são de aborto] e
à relativa determinativa [histórias que são de aborto], dado o propósito
de refletir sobre as evidências pelas quais todo mundo sabe o que é uma
história de aborto, afinal o sintagma [para ouvir histórias de aborto/que
são de aborto] está, sob o efeito de evidência da ideologia, segundo
interpretamos, determinando a campanha Eu vou contar. A partir dessas
duas relativas determinativas – [para ouvir histórias que são de aborto] e
[histórias que são de aborto] –, nos perguntamos o que são histórias que
são de aborto?
A partir da SD2 (Eu vou contar. É assim que muitas mulheres
começaram seus relatos de aborto), que inicia o segundo texto de
divulgação da campanha, o qual é assinado pela Profa. Dra. Débora
Diniz, consideramos, parafrasticamente, ser possível dizer:
P2a: Muitas mulheres começaram seus relatos de aborto falando/
dizendo/escrevendo Eu vou contar.
P2b: Nem todas as mulheres começaram seus relatos de aborto
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falando/dizendo/escrevendo Eu vou contar.
P2c: Muitas mulheres falaram/disseram/escreveram Eu vou contar
para começar seus relatos de aborto.
P2d: Nem todas as mulheres falaram/disseram/escreveram Eu vou
contar para começar seus relatos de aborto.
P2e: Muitas mulheres contaram relatos de aborto.
P2f: Nem todas as mulheres contaram relatos de aborto.
Tais construções parafrásticas nos colocam a seguinte indagação:
Que mulheres contem relatos de aborto/que são de aborto significa que
relatos de aborto/que são de aborto são contados somente por mulheres?
Baseadas nas formulações acima, ainda perguntamos: É possível dizer
que relatos de aborto/que são de aborto são relatos de mulheres/relatos
que são de mulheres? Ou seja, há uma relação parafrástica possível entre
relato de aborto/que é de aborto e relato de mulher/relato que é de
mulher? Dito de outra forma: Eu vou contar é uma campanha para ouvir
histórias de mulheres que abortaram/histórias que são de mulheres que
abortaram?
Atentando à SD3 (Eu vou contar 52 histórias de mulheres que fizeram
aborto), reparamos que tais relações parafrásticas estão autorizadas pelas
determinativas nesta sequência, a qual inicia a leitura das histórias. A
partir dessa SD, consideramos ser possível dizer, parafrasticamente:
P3a: Eu vou contar 52 histórias que são de mulheres que fizeram
aborto.
Tendo em vista as relativas determinativas [histórias que são
de mulheres que fizeram aborto] e [mulheres que fizeram aborto],
compreendemos que, a partir da SD3, no nível da formulação, temos
uma relação parafrástica possível entre história de aborto/história que
é de aborto e história de mulher/que é de mulher. Ainda assim, nos
perguntamos: tal relação parafrástica só é possível a partir da SD3?
Como afirma Pêcheux (2009, p. 146), a ideologia, via processo de
interpelação,
fornece as evidências pelas quais “todo mundo sabe” o que
é um soldado, um operário, um patrão, uma fábrica, uma
greve [uma mulher, um aborto, uma mulher que faz aborto,
quem faz aborto, uma história que é de aborto, quem
conta uma história de aborto] etc., evidências que fazem
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com que uma palavra ou um enunciado “queiram dizer
o que realmente dizem” e que mascaram, assim, sob a
“transparência da linguagem”, aquilo que chamaremos de
o caráter material do sentido das palavras e dos enunciados.

No interior dessa citação clássica de Pêcheux (2009), acrescentamos,
como pôde ser observado, alguns sintagmas, por entender que a
ideologia, via processo de interpelação, fornece as evidências pelas
quais todo mundo sabe [quem faz aborto], [quem conta uma história
de aborto], o que é [uma mulher], [um aborto], [uma mulher que faz
aborto], [uma história de aborto]. Então, se o funcionamento da língua
– a qual é, para a AD, dotada de opacidade – tem autonomia relativa,
pois está na dependência de processos discursivos (HENRY, 1992), os
efeitos de evidência materializados via pré-construído nas relativas
determinativas não autorizam esta relação parafrástica? Dito de outro
modo, sem a análise da SD3 não é possível sugestionar esta relação
parafrástica ou as seguintes construções com base nas três SD?
PI13 : Eu vou contar é uma campanha para ouvir histórias de
mulheres que fizeram aborto.
PII: Eu vou contar é uma campanha para ouvir histórias que são de
mulheres que fizeram aborto.
PIII: Eu vou contar é uma campanha que ouve histórias que são de
mulheres que fizeram aborto.
PIV: Eu vou contar é uma campanha para ouvir mulheres contarem
histórias de aborto.
PV: Eu vou contar é uma campanha para ouvir mulheres contarem
histórias que são aborto.
Interpretamos que, entendendo a língua enquanto transparente,
não seria possível dizer, a partir da SD1 e da SD2, que histórias/relatos
de aborto são histórias/relatos de mulheres. Reparando que o adjunto
adnominal [de aborto] corresponde à relativa determinativa [que é de
aborto], nos indagamos, compreendendo a opacidade da língua e o
funcionamento do pré-construído, sobre esta possibilidade parafrástica,
afinal, segundo Henry (1992), o pré-construído é sempre uma construção
anterior, externa ao discurso, independente dele, em oposição ao que é
linearizado no fio do discurso.
13. Utilizamos os algarismos romanos para enumerar as paráfrases empreendidas a partir do nosso gesto de leitura
das três SD em análise.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir dos efeitos de evidência produzidos pela ideologia para o
sujeito, interpelado pela formação discursiva que o determina, quer dizer,
na qual ele se constitui como sujeito, é possível uma relação parafrástica
entre histórias de aborto ou histórias que são de aborto e histórias de
mulheres ou histórias que são de mulheres já que, evidentemente, as
mulheres são quem contam uma história de aborto/que é de aborto,
afinal, evidentemente, elas é que fazem aborto. Assim, a relação causal,
condicional, concessiva, adversativa, conclusiva, por exemplo, entre ser
homem e contar história de aborto/que é de aborto é determinada por
esses efeitos de evidência, que funcionam, ou seja, são materializados
na língua, como a “base comum de processos discursivos diferenciados”
(PÊCHEUX, 2009, p. 81), de modo que o sujeito que se identifica como
homem precise, evidentemente, dizer: eu não vou contar uma história
de aborto porque eu sou homem (causal); se eu sou homem, eu não vou
contar uma história de aborto (condicional); embora eu seja homem, eu
vou contar uma história de aborto (concessiva); eu sou homem, mas eu
vou contar uma história de aborto (adversativa); eu sou homem, logo eu
não vou contar história de aborto (conclusiva); dado o lugar determinado
imaginariamente pela estrutura social para aquele que conta uma história
de aborto.
Então, desde a perspectiva teórica a partir da qual enunciamos,
interpretamos que a relação parafrástica é autorizada pelos efeitos
ideológicos de evidência materializados via relativa determinativa. Ou
seja, a evidência produz os efeitos de sentido que autorizam a relação
parafrástica para o sujeito, interpelado por dada formação discursiva.
Com base neste gesto de leitura, entendemos que a ideologia fornece
as evidências pelas quais todo mundo sabe que histórias de aborto/que
são de aborto são contadas por mulheres, já que, evidentemente, todo
mundo sabe que histórias de aborto/que são de aborto são histórias de
mulheres/que são de mulheres, embora, apesar de uma discursivização
homogênea (PÊCHEUX; FUCHS, 2010), não sejam histórias de quaisquer
mulheres, tendo em vista os dados da PNA (DINIZ; MEDEIROS;
MADEIRO, 2016).
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RESUMO

: Este artigo busca analisar, tendo como base a Análise de Discurso
Pecheuxtiana, dois enunciados que noticiam casos de violência
patriarcal de gênero praticados no âmbito das relações domésticas. O
primeiro recorte foi publicado no site do Jornal Estado de Minas Gerais,
em outubro de 2019, portanto, anterior à pandemia. O segundo recorte
foi veiculado pelo site do G1 São Paulo, cujos fatos são datados de maio
de 2020, período em que a pandemia do coronavírus apresentava altos
índices de disseminação e o Estado de São Paulo estava em isolamento
social. As análises mobilizaram alguns dos conceitos trabalhados por
Michel Pêcheux na teoria da análise de discurso, tais como a noção de
sujeito, de ideologia, condições de produção e formação discursiva, além
de considerar os dados estatísticos de violência de gênero, contidos no
Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2020, colhidos no primeiro
semestre do ano de 2020. Como resultado das análises, observou-se que
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as condições de produção apresentadas pelos enunciados impactaram na
realidade social e na forma como os casos de violência foram retratados,
muito embora não tenham diferido gritantemente em efeitos de sentido
nos enunciados, porque remontam a uma mesma memória discursiva
e estão filiados a mesma formação discursiva patriarcal que viabiliza a
ocorrência deste tipo de violência de gênero. Desta maneira, podemos
considerar que o contexto pandêmico de isolamento social se revelou
como um novo obstáculo à responsabilização dos agressores nos casos
de violência patriarcal de gênero.
Palavras-chave: Violência Patriarcal de Gênero. Covid-19. Condições de Produção.
Memória Discursiva.
ABSTRACT

This article seeks to analyze, based on the Pecheuxtian Discourse
Analysis, two statements that report cases of patriarchal gender violence
practiced in the context of domestic relations. The first snip was published
by the website of Estado de Minas Gerais Newspaper, in October 2019,
therefore, before the pandemic. The second snip was published by the
G1 São Paulo website, whose facts date back to May 2020, a period in
which the coronavirus pandemic had high rates of dissemination and the
State of São Paulo was in social isolation. The analyzes mobilized some
of the concepts worked by Michel Pêcheux in the theory of discourse
analysis, such as the notion of subject, ideology, production conditions
and discursive formation, besides, it considers the statistical data on
gender violence contained in the Brazilian Yearbook of Public Safety
2020, collected in the first half of 2020. As result of the analyzes we
observed that the production conditions presented by the statements (pre
and during the Covid-19 pandemic) impacted the social reality and the
way in which the cases of violence were portrayed, even though they did
not differ glaringly in meaning effects in the statements, because they
remount to the same discursive memory and are affiliated to the same
patriarchal discursive formation that makes possible the occurrence
of this type of gender violence. In this way, we can consider that the
pandemic context of social isolation revealed itself as a new obstacle to
the aggressors’ accountability in cases of patriarchal gender violence.
Keywords: : Gender Patriarchal Violence. Covid-19. Production Conditions. Discursive Memory.
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INTRODUÇÃO

O ano de 2020 trouxe problemáticas além das esperadas, a crise
na saúde com a chegada da Covid-19 no Brasil no mês de fevereiro e,
decorrente dela, a crise econômica, agravada pelo isolamento social e
pelos problemas da atual gestão governamental federal, que elevou os
índices de desemprego, além de tantos outros obstáculos vivenciados
neste ano. É neste contexto, de um ano que foram apresentados diversos
desafios, acompanhados de muitas injustiças, de muita revolta e com
muitas outras maneiras de viver o dia a dia, que se pretende analisar uma
questão que já atravessa nossa sociedade há tanto tempo: a violência
patriarcal de gênero, especialmente, aquela apresentada no âmbito das
relações domésticas.
Partindo da premissa de que, com o isolamento social adotado no
país, muitas famílias precisaram manter-se reclusas em suas casas como
medida de prevenção ao contágio do vírus da Covid-19, aumentando,
assim, a carga do trabalho doméstico, do convívio com familiares, crianças
e idosos, sobrecarga esta que foi assumida por mulheres (PIMENTEL e
MARTINS, 2020). Nesse sentido, uma pesquisa feita pelo Banco Mundial
e a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico em
julho de 2020 mostra que 23% das mulheres empreendedoras gastou 6
horas com o trabalho doméstico, enquanto somente 11% dos homens se
ocupou desse trabalho.
Todavia, é importante destacar que mesmo no cenário descrito
acima, quando se tem uma classe específica de mulheres, sendo aquelas
que empreendem e contribuem para a renda da família, são elas que
ainda ficam responsáveis pela manutenção do lar. Este fato mostra que
existe uma disparidade quando se trata da questão da responsabilidade
familiar, pois enquanto o homem pode e/ou deve ocupar-se com outros
assuntos como, por exemplo, seu lazer, a mulher ainda precisa cumprir
com a maior parte das tarefas sozinha, mesmo dividindo a casa com o
seu parceiro.
Por isso, o que se pretende com a elaboração deste artigo é trazer
à luz uma das mais expressivas questões relacionadas à forma como a
sociedade patriarcal trata e subjuga as mulheres: a violência patriarcal
de gênero praticada no âmbito das relações domésticas. Para isso, serão
analisados dois enunciados veiculados em sites de notícias, um deles
produzido e publicado no site do jornal Estado de Minas Gerais, em 10
outubro de 2019, portanto, anterior à pandemia; e outro elaborado e
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publicado no site do G1 São Paulo, cujos fatos são datados de 31 de maio
de 2020, período em que a pandemia do coronavírus apresentava altos
índices de disseminação e o Estado de São Paulo estava em isolamento
social.
Ainda, essa análise tem como objetivo verificar se as condições
de produção dos dizeres, ou seja, as circunstâncias apresentadas pela
pandemia de Covid-19, produzem efeitos de sentido outros, tendo em
vista o isolamento social e o maior contato familiar no espaço privado.
Dessa forma, as análises aqui empreendidas estão ancoradas na Análise
de Discurso de linha francesa e apresentam alguns dos conceitos
mobilizados por Michel Pêcheux, como, por exemplo, ideologia, sujeito,
condições de produção, formação discursiva, formação imaginária, entre
outros que se fizerem necessários.
AS CONDIÇÕES DE PRODUÇÃO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA NA PANDEMIA

Para compor o corpus de análise, trazemos duas reportagens sobre
violência contra a mulher. A primeira notícia, como dito, remonta do
período anterior à pandemia e retrata uma mulher que foi agredida pelo
ex-marido após ele ter ingerido bebidas alcoólicas e mesmo existindo
uma medida protetiva o ex-parceiro estava no convívio da mulher. Segue
abaixo o lead da notícia:
Figura 1 – Notícia Jornal Estado de Minas

1

Fonte: LIMA, 2019.

Já na segunda reportagem, apresenta-se uma mulher que entrou
em contato com a polícia pois seu marido estava agressivo em sua
residência. Quando os agentes chegaram ao local, o homem os atendeu
com ameaças e ofensas, mas a mulher optou por não prestar queixa
depois do episódio. Confira-se:
1. Disponível em: https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2019/10/10/interna_gerais,1091794/mulher-eagredida-por-marido-que-nao-aceita-fim-do-relacionamento.shtml. Acesso em: 27 nov. 2020;
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Figura 2 – Notícia G1 São Paulo

Fonte: TOMAZ, 20202 .

O que separa estes dois casos são as circunstâncias, ou seja, as
condições de produção em que estas notícias circularam. No primeiro
caso, as agressões aconteceram em 2019, já o segundo ocorreu em
um momento atípico, a pandemia do novo coronavírus. Além disso,
no primeiro caso, a vítima já havia obtido judicialmente uma medida
protetiva contra o agressor, enquanto, no segundo caso, não havia
nenhuma medida dessa ordem.
À primeira vista, os dois enunciados apresentam os mesmos
elementos de violência patriarcal de gênero praticado no âmbito
doméstico, entendendo o termo como a violência perpetrada contra
mulheres por homens no sentido de dominação-exploração (SAFFIOTI,
2015), mas algumas nuances chamam atenção quando consideramos que
as condições de produção diversas desses dizeres mudam a perspectiva
das mulheres ao tentarem encontrar solução para as agressões que
sofrem.
Tem-se, desse modo, uma diferença nas condições de produção
em sentido imediato, todavia, o elemento que mais se destaca e o que
difere os dois enunciados é o contexto pandêmico, que impôs, além
do isolamento social, uma série de outras restrições que impactaram na
vida dos sujeitos, como a possibilidade de intervenção policial.
Nesse sentido, Orlandi (2015) explica como as condições de
2. Disponível em: https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2020/05/31/morador-de-condominio-de-luxo-de-spsuspeito-de-violencia-domestica-e-detido-apos-ameacar-e-xingar-pm-de-lixo-veja-video.ghtml. Acesso em: 27
nov. 2020.
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produção, em sentido estrito imediato e também aquela de sentido amplo
influenciam na maneira como os sujeitos mobilizam seus discursos:
O que são, pois, as condições de produção? Elas
compreendem fundamentalmente os sujeitos e a situação.
Também a memória faz parte da produção do discurso. A
maneira como a memória “aciona”, faz valer, as condições
de produção é fundamental. [...] Podemos considerar
as condições de produção em sentido estrito e temos as
circunstâncias da enunciação: é o contexto imediato. E
se as considerarmos em sentido amplo, as condições de
produção incluem o contexto sócio-histórico, ideológico
(ORLANDI, 2015, p. 28-29).

Desta forma, quando pensamos que um dizer está sendo
mobilizado levando em consideração as condições de produção e
observamos as reportagens aqui apresentadas, é possível notar que,
apesar de os dois casos retratarem a violência patriarcal de gênero, o
contexto imediato - condições de produção em sentido estrito - em que
foram praticados afetou de algum modo o tecido social, mas não foi
suficiente para produzir efeitos de sentidos diversos, porque os dizeres
retomam a mesma memória discursiva patriarcal que pauta esse tipo de
violência.
A reportagem de 2019, referente ao primeiro enunciado, traz a
seguinte sequência discursiva, a qual ora será denominada como SD1:
Uma mulher de 41 anos foi agredida pelo marido na
madrugada desta quinta-feira, no Bairro Camargos, Região
Noroeste de Belo Horizonte. Ela já tinha uma medida
protetiva contra o homem, de 37 anos, que foi levado para
a Delegacia Especializada de Crimes Contra a Mulher,
no Barro Preto, Região Centro-Sul da capital. Quando
os policiais militares chegaram ao local, ouviram muito
barulho e gritos. O homem se negou a abrir a porta e
os militares tiveram que usar a força. Ao entrar na casa,
visualizaram o apartamento “todo revirado”, segundo o
boletim de ocorrência. Os militares contaram ainda que
o homem estava agressivo, com sintomas de embriaguez
e bastante hostil com a mulher, precisando ser algemado
(LIMA, 2019, [n.p.], grifos nossos).
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Nessa primeira sequência, observa-se que a agressão cometida
contra a mulher mobiliza alguns sentidos, o primeiro deles que vamos
comentar é sobre a “medida protetiva”. Logo, se a memória discursiva3
é aquilo que retoma o pré-construído, que fala antes, ou seja, o já-dito, o
que está dito quando uma mulher consegue uma medida protetiva é que
ela já sofre agressões. Consequentemente, esse é o contexto imediato
dessa enunciação, o que torna possível observar que os sentidos aqui
produzidos estarão filiados a uma formação discursiva dada, a da
violência patriarcal de gênero, entendendo formação discursiva como:
Aquilo que, numa formação ideológica dada, isto é, a partir
de uma posição dada numa conjuntura dada, determinada
pelo estado da luta de classes, determina o que pode e
de ser dito (articulado sob a forma de uma arenga, de
um sermão, de um panfleto, de uma exposição, de um
programa etc.) (PÊCHEUX, 2014, p. 147).

Ainda sobre como as condições de produção convocam sentidos
para a análise, podemos observar em: “os militares tiveram que usar a
força” com o objetivo de entrar na casa, que esta era uma possibilidade
naquele momento em 2019, o contato aproximado com outros sujeitos.
Entretanto, na reportagem do segundo enunciado, a qual será chamada
de SD2, tem-se outra circunstância:
O comerciante de 49 anos foi levado algemado na tarde de
sexta (29) para a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) da
cidade, mas foi solto porque sua esposa, uma operadora
bancária de 46 anos, não quis representar criminalmente
contra ele naquele momento (apesar disso, ela tem
prazo legal de até seis meses para fazer a representação).
Em depoimento à Polícia Civil, o homem negou que
tenha ameaçado a mulher e afirmou que não se lembra
de ter ofendido os policiais. O caso ocorreu em meio à
pandemia do novo coronavírus, quando os números de
casos de violência contra a mulher aumentaram em São
Paulo durante o isolamento social, medida adotada pelo
governo para evitar a propagação da doença. As ofensas
foram ditas principalmente a um cabo da Polícia Militar
3. As análises aqui propostas estão ancoradas por uma perspectiva discursiva, portanto o conceito de memória
discursiva se faz presente em diversos momentos. Por isso, observa-se a necessidade de apresentar como trataremos
este conceito de maneira mais explicativa. Dessa forma, concebemos a memória discursiva como sendo “aquilo
que, face a um texto que surge como acontecimento a ler, vem reestabelecer os “implícitos” (quer dizer, mais
tecnicamente, os pré-construídos, elementos citados e relatados, discursos-transversos, etc.) de que sua leitura
necessita: a condição do legível em relação ao próprio legível” (PÊCHEUX, 2015, p. 46).
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(PM), de 41 anos, que foi ao local, na Alameda dos Tagetes,
acompanhado de um soldado da corporação, de 36. Ambos
foram de máscara atender ao chamado da moradora, que
é casada com o comerciante (TOMAZ, 2020, [n.p.], grifos
nossos).

Na SD2, observam-se alguns dizeres sobre como foi a ação
policial para prestar socorro a uma mulher, e como a ação tornou-se
mais complicada devido à condição de produção da Covid-19. Enquanto
na primeira reportagem temos dizeres que evidenciam o contato físico,
sendo possível atender imediatamente à vítima de agressão, nesta
segunda reportagem percebe-se que há dificuldade na aproximação,
tendo em vista as medidas de proteção, além da postura do agressor.
Outro efeito causado pela condição de produção da Covid-19,
especialmente pelo isolamento social, é a dificuldade de as mulheres
solicitarem ajuda aos órgãos competentes e de elas receberem alguma
forma de proteção, pois muitas delas estão confinadas em suas casas,
trancadas com seus próprios agressores.
De acordo com Pimentel e Martins (2020), o maior tempo de
convívio em família devido ao isolamento social ocasionou “a ampliação
da manipulação física e psicológica do agressor sobre a vítima, o que
contribuiu para a eclosão de conflitos e para o acirramento de violências
já existentes”. No mesmo sentido, Heleieth Saffioti (1994) afirma que
os agressores, no caso de violência patriarcal de gênero, são justamente
aqueles que estão mais próximos da vítima:
Embora na socialização feminina estejam sempre presentes
a suspeita contra os desconhecidos e a prevenção de uma
eventual aproximação com estes elementos, os agressores
de mulheres são, geralmente, parentes ou pessoas
conhecidas, que se aproveitam da confiança desfrutada
junto às vítimas (SAFFIOTI, 1994, p. 4).

Dessa maneira, quando na SD1 a vítima, que já tinha medida
protetiva, conseguiu ser atendida por agentes policiais, sendo, naquele
momento, cessadas as agressões, para as quais já havia sido determinada
uma medida de proteção judicial, o atendimento à vítima acontece
de modo oposto na SD2, pois é observado que a ação da polícia não
implicou no encerramento imediato das agressões e, ainda, que a vítima
não prestou queixa, não sendo possível a aplicação de medida protetiva.
Consequentemente, o que está posto na SD2 é que a mulher não
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acionou a justiça contra o agressor, pois ela teria que voltar para casa
com ele, visto que a memória já cristalizada sobre como os agressores
são tratados apresenta uma recorrência em não proteger a vítima,
viabilizando a ocorrência de outras agressões contra essa mulher. Essa
memória pode ser observada em funcionamento na SD1 quando a
mulher, que já tinha medida protetiva, foi agredida novamente pelo excompanheiro que recusava aceitar o fim do relacionamento.
Desse modo, os sentidos convocados sobre a violência contra
mulher evidenciam um descaso e uma ineficiência do poder estatal
em amparar essas mulheres, vítimas de violência patriarcal de gênero
praticada no âmbito doméstico. Na relação discursiva, esses efeitos
apontam para determinadas posições que não se alteram nas duas
sequências, apesar das diferentes condições de produção.
Essas posições inalteradas são relativas ao gênero e ocorrem quando
a valoração social entre homens e mulheres são distintas, gerando um
desequilíbrio social, em que “os papéis masculinos são supervalorizados
em detrimento dos femininos, trazendo prejuízos para as mulheres que,
em sua dimensão mais acentuada, chegam à violência contra a mulher”
(BIANCHINI, 2021, [n.p.]).
Os dados estatísticos demonstram que, na reincidência de atos
violentos e na manutenção da convivência com o agressor, o cenário
mais provável é que as agressões evoluam para o feminicídio, que é
o assassinato de mulheres, por sua condição de mulher, praticado no
contexto da violência doméstica e familiar, previsto no artigo 121, §2º-A,
inciso I (BIANCHINI, 2021, [n.p.]).
Dados divulgados pela Secretaria de Segurança Pública apontam
para um aumento de 73% no índice de violência contra mulher durante
a pandemia de Covid-19 (FÓRUM, 2020). Vale mencionar que os
índices de violência contra a mulher já eram altos, no contexto anterior
à pandemia. Conforme estudo divulgado pelo DataSenado (2019), entre
os anos de 2011 e 2019, o número de casos de mulheres agredidas por
ex-companheiros triplicou, ao passo que 41 % (quarenta e um por cento)
das agressões sofridas por mulheres são praticadas por seus maridos e
companheiros (BIANCHINI, 2021, [n.p.]). Ainda, de acordo com a
Secretaria, a cada nove horas uma mulher é morta no Brasil (FÓRUM,
2020).
Contudo, as condições de produção, no seu contexto imediato,
revelam que a par do aumento no número de casos de violência patriarcal
de gênero durante a pandemia, houve uma redução no número de
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denúncias (FÓRUM, 2020). Pimentel e Martins (2020), apontam que:
A diminuição do registro de algumas ocorrências neste
período representa menos uma redução de casos de
violência contra a mulher e mais as dificuldades e
obstáculos que as mulheres encontraram na pandemia para
denunciar a situação de abuso a que estão submetidas,
além da instabilidade sofrida no período pelos serviços
de proteção, com diminuição do número de servidores
e horários de atendimento e aumento das demandas
(PIMENTEL e MARTINS, 2020, [n.p.]).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.

Nesse sentido, as autoras destacam que muito embora as ligações
para o 190 que foram registradas por violência patriarcal de gênero
exercida no contexto doméstico tenham aumentado 3,9%, observouse uma redução no número de registros “dos crimes que dependiam
principalmente da presença física da vítima nas delegacias, em especial
os de estupro, que demandam também exame pericial” (PIMENTEL e
MARTINS, 2020, [n.p.]). Essa ausência de registros, especialmente nesses
crimes, denominada subnotificação, ocorre porque muitas mulheres não
conseguem solicitar auxílio quando são vítimas de casos de violência.
Nesse sentido, a diminuição dos casos de agressões, por exemplo, não
representa o real número de mulheres vítimas deste tipo de violência,
as quais estão sendo silenciadas por esta condição de produção,
impossibilitadas de pedir ajuda à justiça.
Os dados estatísticos mostram que os números de violência
doméstica diminuíram, enquanto os de feminicídio aumentaram,
conforme constatou-se na reportagem do site G1 sobre o assunto:
Nos primeiros seis meses de 2020, 1.890 mulheres foram
mortas de forma violenta em plena pandemia do novo
coronavírus – um aumento de 2% em relação ao mesmo
período de 2019.
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O número de feminicídios, quando as mulheres são mortas
pelo simples fato de serem mulheres, também teve uma
leve alta. Houve 631 crimes de ódio motivados pela
condição de gênero.
Já os casos de lesão corporal no contexto de violência
doméstica caíram 11%, e os estupros e estupros
de vulneráveis tiveram uma queda de 21% e 20%,
respectivamente (VELASCO, GRANDIN, CAESAR e REIS,
2020, [n.p.]).

À medida que observamos as pesquisas apresentadas e as sequências
discursivas selecionadas neste estudo, dois fatores se destacam sobre
as condições de produção, por movimentarem outros sentidos, sem
conseguir, no entanto, modificar a matriz social ou fazer circular outros
dizeres na formação discursiva a qual estavam filiados. Por isso, para
trabalhar esses fatos, deve ser compreendida a noção do não-dito. Pois,
de acordo com Orlandi (2004, p. 82), “na análise do discurso, há noções
que encampam o não dizer: a noção de interdiscurso, a de ideologia, a
de formação discursiva. Consideramos que há sempre no dizer um não
dizer necessário”.
Com base nesse conceito, percebe-se que, na SD1, ao final da
reportagem, há um não-dito. Na enunciação: “De acordo com a Polícia
Civil, o homem não foi preso. Foi feito um novo pedido de medida
protetiva e instaurado um inquérito para apurar o caso.”, o que não está
dito, mas que dela – da SD1- se extrai, é que a violência não foi cessada,
que esta mulher está ainda vulnerável e submetida ao agressor, visto que
o homem não foi preso e, tampouco retirado de casa ou do convívio
familiar por intermédio de uma medida protetiva de urgência.
Portanto, mais uma vez, percebe-se que há uma formação
discursiva determinando o que pode e não pode ser dito, numa dada
conjuntura, a qual vai construindo a memória afetando o modo como os
sujeitos podem enunciar (PECHEUX, 2015).
Neste caso, a memória que está sendo estabilizada é a de que o
agressor cometeu um crime e por ele não foi punido, de modo que não há
impedimentos para que ele incorra novamente nesta prática criminosa.
Da mesma maneira, essa memória está em funcionamento na SD2,
evidenciada no seguinte dizer: “Segundo a pasta (SSP), o comerciante
não foi preso e acabou sendo libertado”. Logo, o cenário que apresenta
um agressor não sendo punido pela justiça quando comete violência
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disponibiliza dizeres na formação discursiva da violência patriarcal de
gênero como os apresentados nas análises. Essa memória é reforçada
nas duas sequências discursivas trabalhadas e compõe uma formação
discursiva patriarcal, imbricada na formação ideológica de que o sujeito
homem tem poder sobre o corpo e sobre a vida das mulheres que estão
sujeitas e subjugadas a sua convivência, e de que a mulher não tem
defesa. São esses os sentidos que são movimentados e que interpelam os
sujeitos citados nas duas reportagens.
EFEITOS DE CONCLUSÃO

Sendo assim, como resultado das análises evidenciou-se que o
contexto da pandemia apresentou uma nova condição de produção
estrita para os casos de violência patriarcal de gênero, tendo se
constituído como um novo obstáculo à responsabilização dos agressores
e, especialmente, à proteção das mulheres vítimas de agressões por seus
companheiros, fazendo com que elas estejam ainda mais à mercê de
seus algozes, dada a sua desvantagem nesta relação de dominaçãoexploração, pois “[n]o plano da força física, resguardadas as diferenças
individuais, a derrota feminina é previsível, o mesmo se passando no
terreno sexual, em estreita vinculação com o poder dos músculos”
(SAFFIOTI, 2015, p. 76).
Desta maneira, observa-se que a mulher estando no domínio do
homem e ainda mais vulnerável às agressões, isolada das maneiras de pedir
por socorro, o cenário mais provável, nessas condições apresentadas, é
o do feminicídio, pois há uma dinâmica de violência já constituída no
seio familiar que permite com que homem seja cada vez mais violento.
Pensando na lógica patriarcal da violência doméstica, o homem está
funcionando de acordo com esta lógica, cometendo atos violentos como
maneira de se estabelecer na relação dominação-exploração. Além do
mais, há uma frequência no sentido do feminicídio quando a violência
já estava antes estabelecida:
Enquanto animais ditos irracionais comem, dormem,
produzem ao som de uma bela música, mulheres são
espancadas, humilhadas, estupradas e, muitas vezes,
assassinadas por seus próprios companheiros e, com
frequência, por ex-companheiros, ex-namorados, examantes. Sobretudo quando a iniciativa do rompimento da
relação é da mulher, esta perseguição, esta importunação,
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este molestamento podem chegar o feminicídio (SAFFIOTI,
2015, p. 64).

Ainda de acordo com a autora, mesmo aquelas mulheres
que procuram a polícia para solicitar ajuda, como aquelas que se
apresentam nos enunciados analisados, podem não ter seu pedido de
medita protetiva acatado, resultando em suas mortes. Nesse sentido, o
homem apresenta diversos motivos que justificam sua ação violenta,
a justificativa mais recorrente é o da territorialização, que confere ao
homem o poder de proteção do seu lar, assim como aqueles que ali
habitam, compreendendo que esta é uma lógica capitalista patriarcal,
por isso:
Como o território humano não é meramente físico, mas
também simbólico, o homem, considerado todo-poderoso,
não se conforma em ter sido preterido por outro por sua
mulher, nem se conforma quando sua mulher o abandona
por não mais suportar seus maus-tratos. [...] isto constitui
uma afronta para ele. Na condição de macho dominador,
não pode admitir tal ocorrência, podendo chegar a
extremos de crueldade (SAFFIOTI, 2015, p. 65).

No cenário acima, vemos exemplos de tentativas de desvencilhada
de parceiros que violentam, assim como o caso da mulher apresentada
na SD1 que, naquele momento, já estava separada do ex-companheiro,
mas que ainda estava submetida a sua presença no lar. Se pensarmos
na lógica apresentada acima, esta mulher continua sendo alvo do
homem para confirmar seu território, até que ele chegue ao “extremo
de crueldade”. Da mesma maneira, está atada, também, a mulher da
SD2, que mesmo tendo recorrido à polícia, precisa retornar para casa
com seu abusador, o que, certamente, fará com que ele possa continuar
a violentando, sabendo, a partir de agora, que nem a polícia poderá lhe
socorrer.
Portanto, o cenário que se desvelou durante a pandemia,
notadamente por conta do isolamento social, é diverso e ainda mais
desfavorável à mulher, do que o cenário do período pré-pandêmico,
como pode ser percebido na SD1. Por isso, a conclusão desta análise
revela como outros sentidos são movimentados a partir de uma mesma
memória discursiva em condições de produção diversas, observando nas
sequências citadas que é possível que a mulher esteja ainda mais exposta
e vulnerável à ação do homem, tendo em vista que seus parceiros,
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independente do momento social e/ou histórico, não estão sendo
punidos por projetarem atos violentos contra elas, e ainda, levando em
conta a não punição, fazendo-nos entender, então, que a violência é
encorajada pelos órgãos competentes quando as medidas cabíveis não
se fazem presentes, pois:
Efetivamente, a questão se situa na tolerância e até no
incentivo da sociedade para que os homens exerçam
sua força-potência-dominação contra as mulheres, em
detrimento de uma virilidade doce e sensível, portanto
mais adequada ao desfrute do prazer (SAFFIOTI, 2015, p.
79).

Nesse sentido, para promover algum tipo de mudança no tecido
social é importante e necessário trazer outros efeitos para que estes
circulem na memória já estabilizada, porque enquanto os dizeres da
violência apontarem para uma recorrência, com os sujeitos – homens
– não sendo punidos por seus atos, a escalada da violência patriarcal
de gênero se estabilizará e se fixará ainda mais nesta memória, fazendo
com que outros homens filiem-se à formação discursiva da violência,
movimentando cada vez mais estes sentidos, estando ou não em um
contexto de pandemia.
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