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APRESENTAÇÃO
A revista Diálogos Pertinentes está vinculada ao Programa de
Pós-graduação em Linguística da Universidade de Franca (UNIFRAN).
Centrada nas áreas de Letras, Linguística e Educação, traz neste volume
18, número 1, nove artigos que contemplam estudos científicos em
diferentes materialidades linguísticas e literárias.
No primeiro artigo, os autores Damião Francisco Boucher e Thiago
Barbosa Soares investigam, a partir do arcabouço teórico-metodológico
da Análise do Discurso, como determinados discursos constituem o
sentido de tocantinense. Em “TOCANTINENSE EM REPRESENTAÇÃO:
discurso sobre o norte”, há a análise dos dizeres de Paulo Vieira, humorista
tocantinense, e de comentários de Victor Camejo, Rominho Braga,
Osmar Campbell e Murilo Couto, humoristas paraeneses, integrantes do
canal “Em Pé na Rede”, de grande circulação nacional e internacional
no Youtube.
O segundo artigo, também na perspectiva da Análise do Discurso,
intitula-se “O ESGARÇAMENTO DO LAÇO SOCIAL: o cheiro que
afeta”. O estudo, desenvolvido por Andréia da Silva Daltoé e Dâmaris
de Oliveira Batista da Silva, investiga o episódio de uma manifestação
de profissionais da saúde em frente ao Palácio do Planalto no início da
Pandemia de Covid-19. O interesse das autoras é observar se o discurso
de ódio, dirigido ao outro, pode ser pensado como sintoma da angústia
no campo da Linguagem e da Psicanálise, analisando, ainda, se esse
discurso é potencializado pelas relações de poder que governam o
sujeito.
Em “A VÍTIMA SILENCIADA E O GRITO IMPOTENTE: Testemunho,
denúncia e luto na literatura de viúvas de militantes e desaparecidos
políticos”, Karine de Medeiros Ribeiro faz a análise a partir do diálogo
entre Análise do Discurso e a psicanálise, a crítica literária e a história.
Neste terceiro artigo, são materialidades de investigação dois livros - A
revolta das vísceras: uma visão feminina da luta armada no Brasil. Uma
história de paixão e morte (1982), de Mariluce Moura; Exílio (2016), de
Ester Cristelli.
O quarto artigo analisa “A RUPTURA DAS MÁXIMAS DE GRICE
EM TIRINHAS E A FORMAÇÃO DO HUMOR”. Neste estudo, Érica Pires
Conde e Iveuta de Abreu Lopes têm por objetivo identificar como o
abandono das máximas de Grice, em tirinhas, cria o humor, as autoras
utilizam por aporte teórico os estudos de Wittgenstein (1975), Grice
(1975), Ferreira (2000), Mey (2001), Bräscher (2002), Silva (2006),

Tavares (2006), Levinson (2007), Silveira (2007), Cançado (2008), Costa
(2009), Nóbrega (2016), Silva (2017), Marcondes (2017) e Arroyo (2020).
Ivaneide Gonçalves de Brito e Lidiane de Morais Diógenes Bezerra
analisam, no quinto artigo, a construção dos processos referenciais pela
anáfora em um texto escrito por uma participante do ENEM. O interesse
das autoras em “DISCUTINDO TIPOS E FUNÇÕES DA ANÁFORA
EM UMA REDAÇÃO NOTA MIL DO ENEM” é descrever os tipos de
expressões anafóricas que nomeiam esses processos e as funções que
tais expressões desempenham na construção dos sentidos textuais.
A pesquisa se desenvolve à luz dos estudos de Cavalcante (2018), de
Cavalcante e Brito (2013), de Cavalcante, Custódio Filho e Brito (2014) e
de Koch e Elias (2012; 2018).
No sexto artigo, cujo título é “O ESPECTRO DO SILÊNCIO NA
DINÂMICA FAMILIAR À LUZ DO FILME O VAZIO DO DOMINGO”,
Laura Souza Eletherio de Oliveira e Rebeca Nonato Machado investigam
a comunicação como uma dimensão crucial para o entendimento da
dinâmica familiar. O objetivo deste estudo, na perspectiva da psicoterapia,
é refletir acerca dos significados variados e dos desdobramentos do
silêncio nas interações familiares, visto que elas são permeadas de
mensagens verbais e afetos, representados por experiências de silêncio
que estabelecem sentidos singulares na convivência íntima entre os
membros.
“AUTORES SURDOS BRASILEIROS NA CONTEMPORANEIDADE:
marginalidade no longo caminho para o centro” traz um estudo sobre
cinco obras de autores surdos representantes das regiões do Brasil
para mostrar como essas obras podem aproximar o leitor da realidade
da comunidade surda. Neste sétimo artigo, Ronny Diogenes Menezes
e Fábio Marques Souza analisam os textos a partir dos conceitos de
produção de presença de Gumbrecht (2010) e do ato responsável de
Bakhtin (1987).
O oitavo artigo, produzido por Solange Aparecida de Souza
Monteiro e Maria Regina Momesso, discute a política do planejamento
familiar e a ética da existência, procurando tecer reflexões sobre a
BEMFAM – Sociedade Civil Bem-Estar Familiar no Brasil. O artigo
intitulado “A BEMFAM : do planejamento familiar à ética da existência”
tem por escopo os motivos da esterilização em massa de mulheres mais
pobres no período da ditadura militar. A análise bibliográfica realiza-se
pela perspectiva discursiva de Michel Foucault.
O nono e último artigo deste volume traz a “RETÓRICA DE RUBEM

BRAGA: imagens que o autor constrói das mulheres em suas crônicas”.
As autoras Helena Miyazaki Fonseca e Ana Cristina Carmelino analisam
crônicas de Rubem Braga em que o autor não apenas desvela imagens de
si, mas também dos outros. O objetivo deste estudo, fundamentado por
teóricos da Retórica e da Nova Retórica – Aristóteles (2015), Perelman
e Olbrechts-Tyteca (2005), Eggs (2005), Reboul (2004), Ferreira (2010) e
Fiorin (2015) – é identificar os ethé que Braga desvela das mulheres que
são retratadas em seus textos.
Como exposto, esta edição da revista, v.18, n.1, aborda diferentes
perspectivas teóricas e materialidades de investigação textuais e
discursivas. Os sentidos são produzidos nos discursos e desvendados
por lupas teórico-metodológicas que contribuem aos estudos da língua,
da linguagem, da linguística e da literatura. Desejamos que os leitores
apreciem as pesquisas que contribuem em demasia às ciências humanas.
Marilurdes Cruz Borges
Aline Fernandes de Azevedo Bocchi
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RESUMO

Nesse artigo, procuramos investigar como determinados discursos
constituem o sentido de tocantinense, fazemos um percurso descritivointerpretativo acerca de uma das várias redes de dizeres sobre a região
norte do Brasil que são constituídas em grande parte pela mídia
e trabalham na manutenção da imagem nortista. Nessa iniciativa,
utilizamos o arcabouço teórico-metodológico da Análise do Discurso,
objetivando investigar como os discursos sobre o nortista produzem
determinados efeitos e, consequentemente, promovem a manutenção de
certas formações imaginárias as quais constituem o desenho do sujeito
do norte. O corpus é instituído pelos dizeres de Paulo Vieira, humorista
tocantinense, e pelos comentários de Victor Camejo, Rominho Braga,
Osmar Campbell e Murilo Couto, humoristas paraenses e integrantes do
canal no YouTube de grande circulação nacional e internacional, “Em
Pé na Rede”. Os dizeres são veiculados no vídeo “Comentando Histórias
#20 – um coroinha no Superpop”, de 15 de março de 2019. Finalmente,
sopesamos nosso percurso analítico ao observar os processos nesse
campo social e pudemos compreender o funcionamento da produção
1. Artigo derivado do projeto de pesquisa intitulado “O sucesso midiático como ponte para o sucesso político” sob
o número de registro 3536 junto à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação da UFT.
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do sucesso e da desconstrução da imagem do sujeito tocantinense como
um subproduto comercializável.
Palavras-chave: Discurso; nortista; silêncio; sucesso; tocantinense.
ABSTRACT

In this article, with the aim of investigating how certain discourses
constitute the meaning of Tocantins, we make a descriptive-interpretative
course about one of the several networks of sayings about the northern
region of Brazil that are constituted by the media and work to maintain
the northern image. In this undertaking, we use the theoreticalmethodological framework of Discourse Analysis in order to investigate
how the discourses about the northerner produce certain effects and,
consequently, promote the maintenance of certain imaginary formations
that constitute the design of the northern subject and, specifically, of the
Tocantins. The corpus is constituted by the words of Paulo Vieira, humorists
from Tocantins, and by the comments of Victor Camejo, Rominho Braga,
Osmar Campbell and Murilo Couto, humorists from Pará and members
of the YouTube channel of great national and international circulation,
“Em Pé na Rede” . The sayings are shown in the video “Commentando
Histórias #20 - um coroinha no Superpop”, on March 15, 2019. Finally,
we weighed our analytical path by analyzing the processes in this social
field and we were able to observe the functioning of the production of
success and deconstruction of the image of the Tocantins subject as a
marketable by-product.
Keywords: Discourse; northern; silence; success; tocantinense.
CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O Brasil com suas proporções geográficas de caráter continental
torna o âmbito sociopolítico, socioambiental, sociocultural, entre
outros, um espaço da heterogeneidade. Essa multiplicidade transforma
as peculiaridades brasileiras em um “grande caldeirão” de divergências
e de convergências de pensamentos. Na esfera geopolítica, as formações
imaginárias (constantemente retroalimentadas por discursos que as
reproduzem) circulam por diversas regiões, materializando-se em
diversas formações discursivas que, por meio de piadas, ditos populares,
programas de comédia, etc. trabalham na manutenção de um imaginário,
ou melhor, de uma imagem idealizada sobre o sujeito nortista. Essa

10

v. 18 • n.1 p. 9-30 jan./jun.2022

imagem do sujeito do norte, especificamente do sujeito tocantinense,
delineia a cultura e a intelectualidade a partir de projeções, de relações
de força e da construção de assimetrias regionais, sobretudo aquelas,
através do discurso sobre o norte, nas quais posicionam a região nortista
em um lugar de falta e de atraso intelectual, apagando, por conseguinte,
seus aspectos de formação identitária de sujeitos e de espaços.
Com foco justamente na projeção discursiva dessas assimetrias
regionais, bem como na imagem do sujeito nortista, em especial do
tocantinense, como a representação do atraso intelectual e de seus espaços
como o lugar da falta, propomos um batimento descritivo e interpretativo
de uma dessas redes de dizeres sobre o norte, retroalimentada não só pela
mídia sulista, mas também pelos próprios sujeitos nortistas, assujeitados
a essa formação social. Para tal iniciativa, buscamos utilizar o arcabouço
teórico-metodológico da Análise do Discurso, em particular as noções de
silêncio (ORLANDI, 2007) e do discurso do sucesso midiático (SOARES,
2016, 2017, 2018a, 2018b,) para compreendermos os possíveis efeitos
e as prováveis contribuições dessa rede de dizeres para a manutenção
das formações imaginárias sobre o sujeito do norte, especificamente
o tocantinense. Em dada investigação, buscamos analisar o corpus
constituído pelos dizeres de Paulo Vieira, humorista tocantinense, e
pelos comentários de Victor Camejo, Rominho Braga, Osmar Campbell
e Murilo Couto, humoristas paraenses e integrantes do canal no YouTube
de grande circulação nacional e internacional, “Em Pé na Rede”. Os
dizeres são veiculados no vídeo “Comentando Histórias #20 - um
coroinha no Superpop”, de 15 de março de 2019. Deste modo, através
da análise proposta, procuramos demonstrar o funcionamento dessa
rede de sentidos, ou melhor, dessa formação discursiva (SOARES, 2018b)
e como tais efeitos trabalham no apagamento do Estado do Tocantins e
na manutenção de projeções que idealizam o norte como parte social
desprivilegiada, atrasada intelectualmente, mantendo uma relação
assimétrica em relação ao sul e sudeste brasileiro. Da mesma maneira,
analisamos como os sujeitos tocantinenses e seus espaços geográficos
são projetados e como espaços, corpos e dizeres se sustentam por préconstruídos os quais emergem de memórias (PÊCHEUX, 2015b), jáditos do sul acerca do norte e que atualizam seus sentidos no campo da
formulação através da interlocução (FOUCAULT, 2014).
É importante ressaltar que o exame do discurso sobre o sujeito
tocantinense ainda é inicial2, assim, torna-se imprescindível o uso de
2 O referido percurso analítico sobre o mencionado corpus discursivo representa a continuidade de uma iniciativa
mais ampla, proposta no artigo “Discurso sobre o norte: a representação da imagem Tocantinense em Paulo
Vieira”, disponível em: http://www.linguasagem.ufscar.br/index.php/linguasagem/article /view/1360/0
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princípios e procedimentos considerando a análise de discurso sobre o
sujeito tocantinense. Por esta razão, a partir de uma perspectiva descritiva e
interpretativa, procuramos investigar a movência dos sentidos amparados
por um rigoroso quadro teórico-metodológico cuja aplicabilidade
verticaliza-se também na apreciação dos inventários interdiscursivo e
intradiscursivo. Em outras palavras, procuramos estabelecer um quadro
teórico o qual considera não só o que é dito, mas também o conjunto
de memórias constitutivas dos sentidos que se atualizam nas redes de
dizeres sobre o sujeito nortista.
Diante dessas linhas traçadas no horizonte desta pesquisa com
o objetivo de investigar como determinados discursos constituem o
sentido de tocantinense, este texto organiza-se de modo a apresentar,
no primeiro momento, as Considerações teóricas. Nelas, delineamos
o aparato conceitual da Análise do Discurso em que nos embasamos
para desenvolver os gestos de leitura. Em um segundo momento, em A
imagem do tocantinense: uma visão emprestada, colocamos em marcha
a análise dos efeitos de sentido presentes no corpus selecionado, o vídeo
“Comentando Histórias #20 - um coroinha no Superpop”, e, finalmente,
nas Considerações finais, refletimos, examinamos e sopesamos a trajetória
percorrida. Após essa descrição dos elementos os quais constituem a
ossatura deste texto, passamos ao próximo tópico.
CONSIDERAÇÕES TEÓRICAS

Primeiramente, antes de refletirmos acerca do discurso sobre o norte
brasileiro e o sentido que tocantinense recebe em seu interior, objeto de
estudo deste texto, considerando-o não só como uma rede de sentidos
voltada para a manutenção das relações de força, mas também como um
movimento contínuo o qual projeta a imagem da diferença entre sujeitos
do sul e do norte brasileiro, precisamos considerar essa configuração de
dizeres na perspectiva de uma leitura verticalizada em que enunciados,
sujeitos e história são levados em consideração no processo de descriçãointerpretação. Enxergá-la de uma perspectiva que transpassa o sistema
linguístico. Percebê-la como “efeitos de sentidos entre os pontos A e B”
(PÊCHEUX, 1997, p. 82). De outro modo, conceber essa rede de sentido
como discurso, como fenômeno relativamente independente do sistema
linguístico. Discurso cujo funcionamento se encontra entre a estrutura,
numa dinâmica (des)estruturante, e o acontecimento, refletindo sobre a
relevância do sujeito e de seus enunciados que atravessam o Brasil em
2019, através de redes sociais e de muitos outros difusores, formando as
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condições específicas de produção desses dizeres a serem analisados
(PÊCHEUX, 2015a).
Por considerarmos nosso movimento analítico uma visada de
entremeios, podemos observar a dinâmica discursiva e a movência de
sentidos incompreensível à percepção puramente linguística-estrutural.
Na análise do discurso sobre o norte, especificamente sobre o sentido e
o sujeito tocantinense, procuramos dissipar a comunicação idealizada
em que nela, os sujeitos atuam sob as circunstâncias de um circuito
fechado na qual a interlocução é tomada como objetiva e transparente
e que a língua determina seus sentidos de maneira cerrada, sem
considerar o acontecimento, as memórias (PÊCHEUX, 2015b), os jáditos e seus efeitos anteriores (ORLANDI, 2015a). No percurso analítico
escolhido, primamos pela consideração dos diversos caminhos pelos
quais podemos percorrer para se analisar o discurso sobre o norte,
como, por exemplo, considerar que os discursos, trabalhando na
confluência do sistema linguístico, do acontecimento e de um conjunto
de memórias (PÊCHEUX, 2015b) relativamente estáveis e recursivas,
ao emergir sentidos preexistentes e que “serviram” a outras condições
de produção, ora estabilizam ora deslocam as bases significativas
dos sintagmas e consequentemente dos enunciados proferidos. Cabe
ressaltar que o silêncio, especificamente o silêncio constitutivo, age
nesse movimento como materialidade sutil a qual preenche sentidos e
deixa visível tanto a relatividade da autonomia da língua quanto a da
história. Esse movimento de “divisão, de disjunção, de deslocamento, de
retomadas, de conflito e de regularização” (PÊCHEUX, 2015b) só pode
ser perceptível por meio da descrição técnica e de uma interpretação na
qual levamos em consideração os elementos extralinguísticos os quais
permeiam a produção discursiva e permitem condições essenciais de
produção de sentidos (SOARES, 2018b). Por essa razão, a visão teóricometodológica da Análise do Discurso (doravante AD) busca colocar o
analista na posição que o permite observar e ponderar não “o que”, mas
“como” seu objeto, o discurso, funciona na (re)produção de sentidos.
Nesse diapasão, depreendemos o funcionamento discursivo e sua
lógica, especialmente o discurso sobre o norte, a partir do movimento
mútuo entre mecanismos linguísticos e extralinguísticos constituindo
certos funcionamentos e apresentando regularidades que nos
possibilitam a compreensão de que esses elementos estão inseridos em
uma ordem, tornando-os reciprocamente solidários entre si quando, por
exemplo, pensamos nas composições por meio das quais indivíduos são
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“interpelados em sujeitos pela ideologia” (ALTHUSSER, 1992, p. 108).
Tal ideologia materializa-se em determinadas formações discursivas que
são perceptíveis através do uso da linguagem (PÊCHEUX, 1997).
Desse ponto, percebemos a relevância de se compreender os
discursos como materialidades mais sutis exercitando a tensão entre
a estabilização e o deslocamento de sentidos, no retorno de sentidos
preexistentes e na continuação desses. Por consequência, depreendemos
como “o discurso do norte” torna-se uma reverberação recursiva do
“discurso sobre o norte” e uma atualização dos efeitos constitutivos de
tocantinense. Diante desse movimento de já-ditos sobre o sujeito nortista,
em especial do tocantinense, provenientes, sobretudo das regiões sul e
sudeste, parece haver eco nos enunciados de sujeitos do norte, e, com
isso, podemos perceber o funcionamento das Formações Ideológicas
(doravante FIds) materializadas nas Formações Discursivas (doravante
FDs).
Para deixarmos menos perfunctória nossa exposição e a aplicação
conceitual do ferramental da Análise do Discurso, delimitamos nosso
objeto de análise acerca das várias redes de dizeres sobre a região norte
do Brasil, ou seja, a imagem que sujeitos nortistas possuem no interior
do norte como “o lugar da falta” (BOUCHER e SOARES, 2021, p. 184),
do atraso social e da pobreza através de jogos semânticos, circulantes no
campo humorístico (POSSENTI, 2018), os quais apagam a possibilidade
de enxergar a mencionada região como um lugar de desenvolvimento
social.
Tomamos os discursos como efeitos de sentidos trabalhando
através da materialidade linguística que se dá pela interação entre
sujeitos (PÊCHEUX, 1997). Logo, é possível perceber os efeitos de sentido
mobilizados na interlocução. Dessa maneira, ao levarmos em conta os
diferentes efeitos de sentido, como os discursos do sucesso, de autoajuda
(SOARES, 2016, 2017, 2018a, 2018b), bem como as noções de silêncio
(ORLANDI, 2007) no campo discursivo do humor, podemos afirmar
que a comunicação ultrapassa o âmbito linguístico, tocando também a
imagem e suas memórias (seja ela estática, intersecionada com o verbal,
ou dinâmica, reproduzida a partir do diálogo entre encadeamentos
de imagens) como representação da realidade e da força das relações
sociais (DAVALLON, 2015).
No entremeio da estrutura e do acontecimento (PÊCHEUX,
2015a), o analista considera também as condições de produção das
enunciações, assim como as diferenças entre FDs que delimitam
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aquilo que sujeitos em interlocução podem e devem enunciar na
circunstancialidade dos processos discursivos (PÊCHEUX, 1997). Nas
FDs, sempre existem inserções ideológicas das quais podemos distinguir
posições contrastantes, bem como a divisão de classes em constante
manutenção pelas interpelações (ALTHUSSER, 1992). Assim, esse
movimento constitui as Formações Imaginárias (doravante FIms) as quais
são colocadas discursivamente em marcha através de um complexo jogo
semântico. Nessa dinâmica dos sentidos, através da derrisão, o discurso
sobre o norte promove a desconstrução da identidade de sujeitos
(POSSENTI, 2018) ao passo que coloca em posição de prestígio o sujeito
enunciador desses dizeres. Nesse processo de enunciação é posto em
funcionamento: processamentos metafóricos, parafrásticos, polissêmicos
e mecanismos de antecipação, em que imagens são construídas em um
complexo entrecruzamento de projeções delimitadas por certas relações
de força e retroalimentadas por relações de sentidos existentes no interior
da organização social (PÊCHEUX, 1997).
E nessa organização social, o discurso do sucesso não se apresenta
de maneira explícita, não se podendo “depreendê-lo de um golpe só”
(SOARES, 2018a, p.169), porquanto não é estático. Pelo contrário, o
discurso do sucesso representa uma configuração atual de dizeres os
quais exercem influência nas relações financeira e afetiva dos sujeitos
envolvidos e põe em prestígio esses sujeitos cujos atributos são exaltados
pelo foco midiático e seus mecanismos de produção de efeitos de
sentidos do sucesso.
Segundo Soares (2018a, p. 169) “existem pelo menos dois
discursos do sucesso; um do campo midiático, outro da esfera literária
de autoajuda”. O que priorizamos delimitar é o discurso do sucesso
midiático como dispositivos discursivos funcionando na produção de
sentidos do sucesso, isto é, construindo efeitos de sucesso nos dizeres do
sujeito enunciador a ponto de potencializá-lo como sujeito de prestígio.
Para observar tais dispositivos em plena operação, Boucher e Soares
(2020) afirmam, acerca do discurso do sucesso, que:
O engendramento dos efeitos de sucesso tem se tornado
comum nos discursos midiáticos por fazerem parte daquilo
que Adorno e Horkheimer (1947, p. 62) sintetizam como
o sustentáculo de um imaginário social, como um mito
indissociável da relação de força e da busca pelo poder. Em
outros termos, “assim como os dominados sempre levaram
mais a sério do que os dominadores a moral que deles
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recebiam, hoje em dia as massas logradas sucumbem mais
facilmente ao mito do sucesso do que os bem-sucedidos”
(ADORNO & HORKHEIMER, 1947, p. 62). Ou seja,
percebemos que as condições de constituição dos discursos
midiáticos funcionam de acordo com certos fatores, com o
intuito de estabelecerem legitimação e dominância através
das modalizações do poder-dizer, do poder-ser, poder-fazer
e do poder-apagar (BOUCHER e SOARES, 2020, p. 126).

Essas modalizações trabalham de maneira recíproca na
perpetuação dos movimentos discursivos. De outro modo, elas permitem
a emergência e a aparição de certos efeitos de sentido, entrecruzando
sucesso, silêncio e outras materialidades relevantes para a compreensão
do funcionamento dos sentidos. Orlandi (2015a, p. 37) declara que
“não há discurso que não se relacione com outro”. Dessa assertiva,
entendemos que, pela relação de sentido, um discurso estabelece um
diálogo indissociável com outros. Se pensarmos em outras noções como
a de antecipação, podemos compreender como o sujeito é colocado em
determinada posição “a fim de poder dizer de um modo ou de outro,
segundo o efeito que pensa produzir” (ORLANDI, 2015a, p. 37).
Ainda sobre o funcionamento discursivo, podemos dizer que a
relação de força representa o lugar a partir de qual fala o sujeito e que
contribui para a constituição do que pode (ou não) ser dito. De outro
modo, “ela é a força discursiva na qual a tomada de fala é regulada,
bem como aquilo que espera ser dito por dado sujeito” (BOUCHER
e SOARES, 2021, p. 169). Nessa conjuntura estruturada, as FIms
promovem a produção da imagem do sujeito, “da imagem de sucesso ou
de fracasso, da posição discursiva que permite A dizer sobre B de modo
a convencer a opinião pública” (BOUCHER e SOARES, 2020, p. 126).
Isso se dá especialmente no que concerne à manutenção da assimetria
regional a qual projeta os estados do norte brasileiro como a região do
atraso intelectual e cultural, fazendo funcionar o silêncio constitutivo de
seus aspectos identitários, causando o efeito inversamente proporcional
à exaltação e à posição de prestígio de estados sulistas.
Diante da condição reprodutiva de sentidos na qual o norte
brasileiro encontra-se, percebemos a atuação da interdição e do
silêncio. Com relação à interdição dos sentidos, “a forma mais evidente
da exclusão” (FOUCAULT, 2014, p. 9), o silêncio constitutivo opera nas
modalizações “do poder-dizer” e “do poder-apagar” e é constituído pela
instância sócio-histórica. De outro modo, o silêncio funciona como um
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tampão para a interdição. Acerca da concepção de silêncio constitutivo,
Orlandi afirma que:
Determinado pelo caráter fundador do silêncio, o silêncio
constitutivo pertence à própria ordem de produção do
sentido e preside qualquer produção de linguagem.
Representa a política do silêncio como um efeito de
discurso que instala o anti-implícito: se diz “x” para não
(deixar) dizer “y”, este sendo o sentido a se descartar
do dito. É o não-dito necessariamente excluído. Por aí
se apagam os sentidos que se quer evitar, sentidos que
poderiam instalar o trabalho significativo de uma “outra”
formação discursiva, uma “outra” região de sentidos
(ORLANDI, 2007, p. 73).

Compreendemos, segundo a concepção descrita por Orlandi
(2007), que o silêncio constitutivo em funcionamento gera o
apagamento de sujeitos e de sentidos através do processo enunciativo.
Especificamente nos discursos sobre o norte, o silêncio constitutivo
opera os apagamentos intelectual, econômico e cultural dessa região
por meio do preenchimento de silêncio nas manifestações discursivas
situadas no “campo humorístico” (POSSENTI, 2018, p. 12). O humor
do qual emergem sentidos preestabelecidos que guardam memórias
(PÊCHEUX, 2015b) sobre o que se disse (e o que se diz) acerca do norte,
projeta o silêncio constitutivo a dada região, como um tipo de sociedade
como pré-histórica, colonial, bem como a terra do atraso e do retrocesso
intelectual através da derrisão. Esta que, carregada com os efeitos de
silêncio, apaga os traços identitários do norte e insidiosamente tenta
apagar a posição discursiva que o sujeito enunciador toma no momento
da enunciação humorística.
A partir dessa perspectiva, afirmamos que a análise do corpus
se dá especificamente pelo batimento descritivo-interpretativo de préconstruídos, ou melhor, por meio do exame do “efeito subjetivo de
anterioridade” (HENRY, 1990, p. 61). Em outros termos, os pré-construídos
designam “o que remete a uma construção anterior, exterior, mas sempre
independente, em oposição ao que é construído pelo enunciado”
(PÊCHEUX, 2014, p. 89). Nesse movimento, verificamos aquilo que se
repete e se atualiza nos enunciados, assim como observamos o retorno
dos já-ditos oriundos de memórias discursivas e consequentemente suas
formulações pela dinâmica inter e intradiscursiva.
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Quanto à emergência e “movência das memórias” (PÊCHEUX,
2015b, p. 45-50) no campo da constituição (interdiscurso) para o campo
da formulação (intradiscurso), Courtine (2014, p.73), destaca que “dada
FD não é dissociável do estudo da determinação desse processo discursivo
por seu interdiscurso”. De outro modo, esses já-ditos, fragmentados dos
sujeitos pelos “esquecimentos número 2” (PÊCHEUX, 1997, p. 168-169)
(de cunho enunciativo) e número 1 (da própria instância do inconsciente),
faz com que sentidos pré-existentes emerjam, causando o efeito de
atualização dos enunciados, ou seja, da ilusão do novo ao adentrar o
campo do intradiscurso. Por esse motivo, observamos e identificamos
através do cotejamento, determinadas formações ideológicas diante
daquilo que é enunciado, mas também daquilo (nesse caso as memórias)
que está reverberando em silêncio (ORLANDI, 2015b).
Por essa razão, o movimento analítico aqui empreendido também
leva em consideração os processamentos parafrástico e polissêmico
como geradores de “diferentes formulações” (ORLANDI, 2015b, p.
56) daquilo que é concebido como o sujeito nortista, em especial o
tocantinense. Com relação ao processamento parafrástico, “de fato,
é possível considerar sinonímias contextuais entre dois grupos de
termos ou expressões as quais produzem o mesmo efeito de sentido
em relação a um contexto dado” (PÊCHEUX, 1997, p. 94). Mesmo nos
efeitos em silêncio que denunciam uma relação de força como, por
exemplo, humorista convidado/apresentador, os efeitos de metáforas
se relacionam por ancoragem semântica em um contínuo processo de
estabilização (paráfrase) e de deslocamento (polissemia) (ORLANDI,
2015a), permitindo que as bases significativas de determinadas palavras
deslizem de uma região de sentido à outra (ou se estabilizem em
determinada região) a depender das posições discursivas e das intenções
enunciativas de cada sujeito na interlocução.
A IMAGEM DO TOCANTINENSE: uma visão emprestada

Inicialmente, por uma questão didática, separamos o corpus em
trechos para facilitar o acompanhamento da descrição e da interpretação
devido à extensão do texto. Consequentemente mantemos uma fluidez
possível no tratamento dos dados para, se necessário, retornarmos às
partes que estão mais distantes do processo de batimento.
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(Da esquerda para direita: Victor Camejo, Rominho Braga, Paulo Vieira, Osmar Campbell e Murilo Couto)

Osmar Campbell: (...) Receba com muitos
aplausos o nosso grande amigo Paulo Vieira!
(aplausos).
Paulo Vieira: Bom... a história que eu vou
contar... Bom... num sei nem se é engraçada. Eu
conto com os meninos aqui. É...
Victor Camejo: Bora, Bora colocar a expectativa
lá embaixo (...) e aí o que vier é lucro.
Osmar Campbell: Vai ser uma história de drama,
vai.
Logo no início do vídeo, introduzindo uma história do começo de
sua carreira, Paulo Vieira afirma que a história que ele iria contar seria
mais de caráter dramático do que humorístico. Podemos perceber que o
humorista em seus dizeres procura engendrar um efeito de desvalorização
de sua competência, buscando gerar na plateia presente e em seus
telespectadores o efeito de expectativa naquilo que ele tinha pra contar.
A dramatização, por sua vez, é criada pelo preâmbulo realizado pelo
grupo. Esse efeito é enunciado por seu colega Victor Camejo: “Bora,
Bora colocar a expectativa lá embaixo (...) e aí o que vier é lucro”. Dessa
breve descrição, focamos em dois pontos: 1) a razão pela qual Paulo
Vieira está no Palco e; 2) a imagem que esse sujeito faz de sua região,
“de si e dos outros” (PÊCHEUX, 1997, p. 77-85).
Pensando no contexto imediato, ou seja, no campo intradiscursivo
no qual os já-ditos se atualizam, Victor Camejo, Rominho Braga, Paulo
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Vieira, Osmar Campbell e Murilo Couto são indivíduos interpelados em
sujeitos humoristas (ALTHUSSER, 1992) com o objetivo de entreter o
público-alvo através, sobretudo, “da produção do riso” (POSSENTI, 2018,
p. 139). Eles são provenientes de uma região cuja tradição humorística
não é discursivizada na grande mídia e, logo, são projetados na posição
de humoristas “de pouca graça”, isto é, são desprestigiados por não
serem investidos “dos efeitos de sucesso” (BOUCHER e SOARES, 2020,
p. 126).
Assim, para produzir o “objeto humorístico” que interessa a uma
grande maioria (POSSENTI, 2018, p. 51-52) (as piadas, nesse caso, uma
parte de sua história de vida) Paulo Vieira, sujeito tocantinense, utilizase daquilo que é difundido por formações discursivas determinantes
de sentidos, bem como a posição dos sujeitos envolvidos no processo
discursivo, retroalimentando as FIms as quais projetam o norte e seus
habitantes como “uma região atrasada e sem sujeitos talentosos”. Ainda
sobre os sujeitos do norte, na delimitação dessa rede de dizeres circulam
sentidos os quais fazem emergir a ilusória visão de que o sofrimento e,
consequentemente, o êxodo daqueles que nascem numa condição de
vida precária são sempre provenientes do norte ou do nordeste do país que
para escapar dessa situação de calamidade e de pobreza têm o sudeste
brasileiro como tábua de salvação. Consequentemente, essa posição
discursiva, ao colocar esse processo migratório como acontecimento
óbvio, acaba por apagar o fato de que o drama da migração por uma
melhoria de qualidade de vida também acontece do sul ou do sudeste
para outras regiões da federação.
Dessa circunscrição conjuntural, observamos a consecução dos
efeitos de humor pelo deslocamento e pelo entrecruzamento do sentido
de “drama” e de seu efeito de “humor” (ORLANDI, 2015a, p. 34),
através dos dizeres sobre as desgraças e as mazelas sofridas pelo povo
nortista, no caso do tocantinense. A história que Paulo Vieira vai contar
“é um drama humorístico” ou “um humor dramático”? Ao processar
parafrasticamente os possíveis sentidos em “Bom... a história que eu vou
contar... Bom... num sei nem se é engraçada. Eu conto com os meninos
aqui”, dado funcionamento nos possibilita refletir se esses efeitos buscam
produzir o drama como principal motor “de derrisão” (POSSENTI,
2018, p. 139). Se por um lado Paulo Vieira é o representante do drama
daqueles que esperam ser enxergados pelos seus talentos (num sei nem
se é engraçada), por outro lado seus pares de show são aqueles que
pelo escarnecimento transformarão o drama de Paulo Vieira em “objeto
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de riso” (POSSENTI, 2018, p. 51-52). Percebemos dessas duas posições
do campo intradiscursivo que tanto Paulo Vieira quanto seus colegas de
palco representam na perspectiva “interdiscursiva” (COURTINE, 2014,
p.73) a continuidade histórica das relações de força que determinam
a posição do sujeito sulista e do nortista, simbólica e politicamente
engajados na manutenção das FIms as quais sustentam grande parte das
assimetrias existentes entre tais polos.
Já o que diz respeito à imagem que Paulo Vieira faz de sua
região, de si e também dos outros, segundo ponto que mencionamos
anteriormente, podemos observar o silêncio constitutivo funcionando na
sequência discursiva abaixo:
Paulo Vieira: Bom... Uma vez eu tava lá. Eu
mo... morava no Tocantins...
Murillo Couto e Victor Camejo: É triste mesmo...
triste (rosto de lamentação).
Osmar Campbell: Já começou pegar pesado.
Murillo Couto: Nossa senhora vai ser duro,
hein? (gargalhadas).
No trecho acima, Paulo Vieira inicia sua narrativa de vida expondo
seu lugar como indivíduo “interpelado em sujeito” do norte (ALTHUSSER,
1992, p. 108). Ao mencionar que morava no Tocantins é interrompido
imediatamente por seus pares Murillo Couto e Victor Camejo que
enunciam o seguinte dizer: “É triste mesmo... triste”. Seguido por esse
enunciado, Osmar Campbell ratifica a ideia proferida anteriormente
dizendo “Já começou pegar pesado”. A sequência de ironias sobre o
Tocantins é consolidada com o dizer de Murillo Couto o qual ratifica a
ideia de que uma história sobre alguém que morava no Tocantins era um
drama: “Nossa senhora vai ser duro, hein?”
Por essa breve descrição, podemos constatar a ruptura semântica
no sintagma “morava no Tocantins”. Nos dizeres de Paulo Vieira,
representa uma localidade geográfica, no entanto, devemos atentar
para os efeitos do esquecimento número 2, da ordem da enunciação e
que nos faz esquecer que os dizeres poderiam ser outros, trazendo-nos
“a ilusão referencial” (PÊCHEUX, 1997, p. 168-169) na qual o nome
“Tocantins” somente representa um estado da federação. Esse sintagma
representativo de uma localidade geográfica, por exemplo, também
reverbera como um “estado de drama” para os outros humoristas os
quais buscam romper o silêncio da plateia e causar o riso pelos chistes
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regionalistas (POSSENTI, 2018), pelos dizeres que constituem o gatilho
do humor e que trabalham no “silenciamento” (ORLANDI, 2007, p.
73) da imagem de sujeitos e de contextos sócio-históricos alimentando,
consequentemente, as FIms de cada região.
Os enunciados “É triste mesmo... triste”, “Já começou pegar
pesado” e “Nossa senhora vai ser duro, hein?” são catalizadores do
riso por projetarem o Tocantins e consequentemente a história de Paulo
Vieira não como um humor, mas como algo dramático. Nessa escala
em que o Tocantins é constituído discursivamente como: a) o lugar da
falta; b) um lugar difícil de viver e; c) duro de aceitar, vemos os efeitos
do apagamento que não são óbvios, no entanto, estão sinuosamente
marcados nos efeitos dos sintagmas “triste”, “pegar pesado” e “ser duro”.
Mais uma vez dissipando a ilusão referencial do “esquecimento
número 2” (PÊCHEUX, 1997, p. 168-169), “triste” não reverbera aqui os
sentidos de piedade, de desolação ou de dor, mas faz funcionar o caráter
medíocre da região mencionada e a projeta pelo “véu aparentemente
despretensioso do humor” (POSSENTI, 2018, p. 139) como um espaço
que aflige seu povo pela má qualidade e pelo ridículo, isto é, “triste”. O
“pré-construído” (HENRY, 1990, p. 61) “pegar pesado” faz parte de uma
expressão idiomática e não opera aqui como um “trabalho árduo”, mas
como “algo difícil de ouvir”. Reiterando a ordem discursiva na qual “o
modo de dizer não é indiferente aos sentidos” (ORLANDI, 2015, p. 33),
ainda observamos o sintagma “pegar pesado” como uma palavra de baixo
calão que não deve ser pronunciada. Esse pré-construído é geralmente
utilizado quando há uma conversa amistosa e um dos interlocutores
começa a se descontrolar e enunciar expressões que possam ofender os
outros envolvidos no diálogo.
No interior das relações entre sentidos, surgem possibilidades de
sentidos os quais relacionam “palavrão” e “Tocantins”, colocando-os na
mesma categoria de palavras que não devem ser ditas para determinados
sujeitos e em dados locais. Por fim, o enunciado “ser duro” caminha
nessa mesma direção, isto é, tal formulação reforça a ideia de que falar
do Tocantins é estar na posição do ridículo. Por conseguinte, essas
ideias criam “processamentos parafrásticos” (ORLANDI, 2015b, p. 56)
cujo o sentido de morar no Tocantins não se configura em “uma piada”
propriamente dita, mas “um motivo de piada”. São esses os sentidos
que os humoristas procuram pôr em marcha ao se filiarem às formações
discursivas as quais promovem o norte como a região a ser comentada
como o lugar do atraso, “triste”, “duro” e “pesado”.
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Paulo Vieira: Falou o cara de Belém!
(gargalhadas).
Murillo Couto: Um não, quatro, né?
(gargalhadas).
Paulo Vieira: Fala os cara da Nova York do Norte.
Rominho Braga: Tocantins e quatro de Belém.
Gugu tá assim: Nossa! Eu quero levar ele de volta
(linguagem gestual com a mão simbolizando
dinheiro).
Paulo Vieira: Qual desses aí precisa dum dente?
(linguagem gestual: mão simbolizando dinheiro).
Rominho Braga: Um dente eu não sei mais um
dedo (linguagem gestual: apresentação da mão
literalmente sem dedo) (aplausos).
Percebemos que os dizeres de Paulo Vieira e de seus pares, ao
longo do vídeo, vão construindo a imagem do sujeito nortista e criando
um efeito de afastamento como se os sujeitos envolvidos na apresentação
humorística não ocupassem a posição de sujeitos do norte. No entanto,
utilizando do mesmo recurso das piadas regionalistas (POSSENTI, 2018)
as quais desconstroem a imagem de sujeitos nortistas, Paulo Vieira
ressalta que seus colegas humoristas pertencem à mesma região a qual
eles criticam. Nota-se que o enunciado “Falou o cara de Belém!” não é
constativo, ou melhor, não aponta somente para um sujeito cujo lugar
de pertencimento seja a capital do Pará, mas faz funcionar, mais uma
vez, a projeção de “um espaço medíocre no qual se encontra na mesma
classe social que o já mencionado Tocantins”. “Falou o cara de Belém!”
também é um processamento parafrástico da metáfora “estamos no
mesmo barco”, reverberando os mesmos efeitos e corroborando que
ambos se encontram na própria categoria do “atraso”, do “lugar de
dureza” e do “drama social”.
Ainda nesse trecho, chamamos a atenção para outro ponto que
reforça os efeitos de sucesso engendrados em dado pré-construído
cujo processamento parafrástico emerge os sentidos de “espaço do
desprestígio”. Nesse caso, é representado pelo enunciado “Gugu
tá assim: Nossa! Eu quero levar ele de volta”. O pré-construído
“Gugu” é utilizado para criar o efeito de decadência, no entanto, só
podemos compreender esses sentidos operando pela investigação do
“interdiscurso” (COURTINE, 2014, p.73), lugar de constituição desse e
outros efeitos. Por esse mecanismo compreendemos que “Gugu” é o
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apelido de Antônio Augusto de Moraes Liberato, um apresentador que
depois de uma carreira de prestígio midiático, cai em decadência e
se encontra envolvido em vários escândalos nos quais sua imagem é
desconstruída e, consequentemente, deteriorada sua carreira. Devido a
isso, o apresentador mudou de emissora, no entanto continuou dando
baixas audiências e passou a ser visto não mais como um sujeito de
sucesso, mas um apresentador em “estado de degradação” (O PLANETA
TV, 2017).
Dessas considerações interdiscursivas, podemos compreender os
efeitos no enunciado que emerge no campo intradiscursivo “Gugu tá
assim: Nossa! Eu quero levar ele de volta”. O enunciado, juntamente
com a linguagem gestual da mão simbolizando dinheiro, pretende
transmitir efeitos que conduzem o sujeito ouvinte a entender que há na
contratação de humoristas nortistas a oportunidade de se ganhar dinheiro,
mas também constrói um processamento parafrástico o qual reverbera
a metáfora do “fundo do poço”. Em outras palavras, o fato de Gugu
estar interessado em um sujeito do norte “já utilizado” e “já descartado”
(pressupostamente marcado pelo enunciado “levar de volta”) diz muito
da sua condição profissional precária e simultaneamente projeta os
humoristas nortistas como “o último recurso”, “a última saída” para voltar
a alavancar a degradada carreira do apresentador. No trecho abaixo, o
processo de constituição da imagem do sujeito nortista continua.
Victor Camejo: Caralho... Inclusive eu acho
nem... acho que as pessoas nunca viram tanta
gente do norte na frente duma câmera
(...)
Paulo Vieira: Na verdade elas não tão vendo
tantos porque a metade eu tampo (...).
Osmar Campbell: Tem “um grande Tocantins” e
umas beiradas do Pará.
Paulo Vieira: Na verdade se fosse por uma
questão de corpo eu seria Manaus (gargalhadas).
E aí eu morava no Tocantins...
Rominho Braga: Essa referência eu ri assim, mas
eu nem sei o tamanho de Manaus... Eu sou bem
ruim de geografia.
Paulo Vieira: É... precisa ter ensino fundamental.
Paulo Vieira: Bom... Eu morava no Tocantins,
tinha uma vida desgraçada lá, era ator amador e
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fazia comédia lá, às vezes, enfim... tinha... bem
no início mesmo... O que um comediante passa
em São Paulo só que no Tocantins... quer dizer,
ainda – mais – merda.
Logo no início, no recorte “acho que as pessoas nunca viram tanta
gente do norte na frente duma câmera”, o humorista Victor Camejo procura
provocar o riso (POSSENTI, 2018) pela ideia de escassez de humorista
nortista na TV. Paulo Vieira procura produzir sentidos cômicos ao trazer
a questão da obesidade: “Na verdade elas não tão vendo tantos porque
a metade eu tampo”, dando relevo à sua estética. Já Osmar Campbell
concorda com Paulo Vieira ao enunciar “Tem ‘um grande Tocantins’ e
umas beiradas do Pará”. Esses e outros dizeres produzindo sentidos ao
longo da apresentação são atravessados por FIds as quais interpelam
o indivíduo (ALTHUSSER, 1992) do norte em sujeito ignorante e sem
conhecimento, colocando-o na posição de inferioridade intelectual.
Esses efeitos podem ainda ser percebidos no enunciado em que
Rominho Braga produz: “Essa referência eu ri assim, mas eu nem sei o
tamanho de Manaus... Eu sou bem ruim de geografia.” Ao se colocar na
posição de um sujeito do norte que desconhece a geografia da própria
região, Rominho Braga faz emergir do interdiscurso (COURTINE, 2014)
os sentidos constitutivos sobre o norte e que difundem a ideia de atraso
intelectual. Paulo Vieira reforça essa ideia com os dizeres “É... precisa
ter ensino fundamental” e “Bom... Eu morava no Tocantins, tinha uma
vida desgraçada lá”. Desse ponto, notamos que os sintagmas “a falta
de estudo”, “Tocantins” e “vida desgraçada” são efeitos constitutivos da
posição (discursiva) que o sujeito enunciador ocupa.
De acordo com Soares, essas imagens, posições e seus respectivos
dizeres são constituídos pelas antecipações implicadas na cadeia
discursiva e que estas FIms projetam a imagem “que cada um dos
participantes de uma interação verbal faz de si e do outro na projeção
de tais imagens como efeito de discurso” (SOARES, 2018b, p. 116).
Por esse motivo, podemos afirmar que as FIms estão em constante
manutenção e nos permite compreender que, mesmo sendo sujeitos do
norte, os enunciadores são atravessados por formações discursivas que
determinam o que se deve (ou não) falar sobre seus respectivos lugares
para causar “a derrisão” (POSSENTI, 2018, p. 139).
E ao mencionar a constante manutenção das FIms sobre o
sujeito tocantinense, não podemos deixar de constatar que as piadas
em torno da imagem do tocantinense como o sujeito desfavorecido
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intelectualmente precisa de um “terreno fértil” e esse campo fecundo
é o discurso do sucesso, porquanto “o solo para a criação de piadas é
tipicamente pisoteado” (POSSENTI, 2018, p. 52). Em outras palavras,
é necessário que os temas circulantes em sociedade (e que tornam
possíveis a aparição das piadas) estejam em evidência, ocupem o “rol
do humor” para “transformar” o sujeito enunciador em um humorista de
sucesso, preocupando-se com assuntos correntes que alimentam o seu
público-alvo.
Dessas considerações, compreendemos que o funcionamento da
produção do sucesso e da desconstrução da imagem de tocantinense,
concebidos pelo discurso sobre o norte, apresenta-se como um
subproduto comercializável, projetando os sujeitos humorísticos tanto
numa posição de prestígio, por suas enunciações as quais agradam
o público em geral (falar mal do outro), quanto na região da falta de
intelecto para a produção cultural (ser tocantinense).
CONSIDERAÇÕES FINAIS

Desse batimento em que a descrição e a interpretação são colocadas
em um percurso discursivo sobre o que se diz do norte, sobretudo como
o tocantinense é projetado, percebemos algumas imagens as quais Paulo
Vieira e seus pares (Victor Camejo, Rominho Braga, Osmar Campbell e
Murilo Couto) fazem de si e de sua região. Geralmente os humoristas
se colocam na posição de artistas emergentes e se filiam a FDs que
apagam seu lugar de origem pela desconstrução da imagem do norte.
Nessas FDs, os sujeitos tocantinense e paraense assumem a posição
do humorista que para causar o riso precisa desprestigiar seu espaço
geográfico como “o lugar da desgraça”, (POSSENTI, 2018) assim como
projetar sua imagem como a representação da falta intelectual. Essa rede
de sentidos do humor sobre o norte é delimitada historicamente e sua
continuidade tem raízes mais profundas se considerarmos as condições
de produção desses enunciados: a luta de classes, o desprestígio do
nordeste brasileiro em detrimento do progresso urbano e industrial do
sudeste na Primeira República (SILVA, 20??) e de todos os outros fatores
que permitiram a produção de dizeres humorísticos sobre o povo do
norte e do nordeste.
Ainda sobre essa rede de dizeres Boucher e Soares afirmam que:
Ao considerarmos a cadeia discursiva difundida pela
mídia brasileira, especificamente a rede de sentidos que
envolvem as relações de classe das cinco regiões do Brasil,
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percebemos que essas projeções dos lugares de mando
(carioca) e de obediência (tocantinense) estão em constante
manutenção pelas produções midiáticas que trazem o sul
e o sudeste como lugares de mando, o espaço “natural”
da produção intelectual do país, o ambiente referência
e espelho cultural para as demais regiões (BOUCHER e
SOARES, 2021, p. 178).

Podemos compreender a partir desse recorte o porquê dos dizeres
de Paulo Vieira e de seus pares estarem intrinsecamente vinculados à rede
de sentidos que não pode admitir o norte senão como o lugar da falta, do
desprestígio cultural. Assim como não pode admitir que sujeitos do norte
falem de uma posição de mando, devendo sempre estar na condição
de subalterno e subdesenvolvido para primar pela lógica humorística
difundida pelas produções midiáticas do sul. Observamos, portanto, as
projeções sobre o norte como um subproduto comercializável. De outro
modo, desconstruir a imagem do norte e especificamente do sentido
tocantinense é um recurso humorístico de sucesso. Por essa razão,
Paulo Vieira e os demais colegas humoristas deslocam suas posições
de sujeitos nortistas para se apropriarem do discurso sobre o norte.
Assim, determinados pelo caráter constitutivo dessa rede de sentidos,
os humoristas se veem impelidos a se filiarem a ela para provocar o riso
seguindo o padrão preestabelecido pela mídia, porquanto a relação de
força a qual sustenta “a balança do humor” (o discurso do sucesso), isto
é, a existência de uma força constitutiva da “derrisão” (POSSENTI, 2018,
p. 12) determina que os dizeres cômicos sobre o norte causam maior
efeito humorístico do que os dizeres sobre o sul.
Segundo essas considerações, podemos afirmar que assim como a
estética da voz de sucesso, os dizeres de autoajuda e os próprios sentidos
de sucesso (SOARES, 2016, 2017, 2018a, 2018b, 2020) a derrisão
“segue um ritual, um padrão midiático” em que há uma determinação
de que “a graça é maior quando a desgraça vem do norte”, porquanto,
nesses efeitos de sentido, o norte é constituído como a representação
da (des)graça. Quando, por exemplo, Paulo Vieira enuncia “o que um
comediante passa em São Paulo só que no Tocantins... quer dizer, ainda
– mais – merda.”, de modo geral observamos que os dizeres projetam o
norte como o catalizador de dificuldade profissional, pois mesmo que as
aflições de um comediante sejam de grau similar, o fato de viver no norte
maximiza ou eleva esse grau de sofrimento.
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Nesse diapasão, percebemos que a imagem que Paulo Vieira,
Victor Camejo, Rominho Braga, Osmar Campbell e Murilo Couto fazem
de si e do norte “está vinculada ao discurso colonialista que prega a
inferioridade dos povos colonizados” (BOUCHER e SOARES, 2021, p.
183)”.
Por essa razão, ressalta-se a importância da continuidade de estudos
os quais possam oferecer uma análise mais acurada dos discursos sobre
o norte e de sua atual difusão midiática, assim como agenciar pesquisas
sobre as formações discursivas que projetam essa região como o lugar
da falta (de intelecto, de cuidados com a estética, etc.), da pobreza, e
que apresentam a região nortista não só pelo apagamento daquilo que
ela tem, mas pela desconstrução da imagem de seus sujeitos. Também,
é preciso promover pesquisas sobre os efeitos de sucesso engendrados
no campo humorístico e seu entrelaçamento com outros efeitos como
os de silenciamento, especificamente, no funcionamento dos discursos
midiáticos.
Portanto, ao analisar os processos de constituição de sentidos,
com o objetivo de investigar como determinados discursos constituem
discursivamente o sujeito tocantinense, pudemos observar o
funcionamento da produção do sucesso e da desconstrução da imagem
do sujeito tocantinense como um subproduto comercializável de
manifestação contínua dos discursos sobre o norte os quais trabalham no
apagamento daquilo que poderíamos chamar de “humor local”, ou seja,
o humor voltado à valorização da cultura regional visando apresentar o
povo do norte e seu espaço com suas ricas características, como forma
de promover a dissipação dessas assimetrias.
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RESUMO

Situando-nos no terreno da Análise de Discurso de linha
materialista, buscamos investigar, neste trabalho, se o discurso de ódio
dirigido ao outro pode ser pensado como sintoma da angústia no campo
da linguagem e da Psicanálise e, ainda, em que medida este discurso
passaria a ser potencializado/gerido pelas relações de poder que nos
governam. Para tanto, aproveitamo-nos das relações de vizinhança
já estabelecidas entre Psicanálise e Análise de Discurso por meio da
proximidade teórica que, na segunda metade do século XX, Althusser
estabeleceu com Lacan e Freud, reverberando no legado da teoria do
discurso inaugurada por Michel Pêcheux. Como materialidade de análise,
trazemos o episódio de uma manifestação de profissionais da saúde em
frente ao Palácio do Planalto no início da Pandemia de Covid-19 em
2020, de onde recortamos a cena em que uma senhora, contra o ato,
interpela uma das manifestantes.
Palavras-chave: Discurso de ódio; angústia; cheiro como sintoma; gestão do
Estado.
1 Este texto é resultado de uma pesquisa bastante inicial, mas consideramos que já delineia o caminho de uma
leitura possível sobre questões que têm nos inquietado.
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ABSTRACT

Placing ourselves in the field of Materialist Discourse Analysis,
we seek to investigate, in this research, if the hate speech directed to
the other can be thought as a symptom of anguish in language and
Psychoanalysis areas and, also, to what extent this discourse would be
enhanced/managed by the power relations that contain us. In order to do
so, we take advantage of the neighborhood relations already established
between Psychoanalysis and Discourse Analysis through the theoretical
proximity that, in the second half of the 20th century, Althusser established
with Lacan and Freud, reverberating in the legacy of the discourse theory
inaugurated by Michel Pêcheux. As a materiality of analysis, we bring
the episode of a demonstration of health professionals in front of Planalto
Palace at the beginning of Covid-19 Pandemic, in 2020, from which we
cut the scene that a lady, against the act, approaches one of the protesters.
Keywords: Hate speech; anguish; smell as a symptom; state Management.
QUESTÕES INTRODUTÓRIAS
Convoco o cheiro, a polpa sensitiva
Dos dedos curiosos e da boca,
Convoco a cor dos olhos, e os cabelos,
E o lume que neles há, e a voz rouca.
Convoco o grito, o espanto e o tremor,
O corpo recurvado, a violência,
O suor que arrefece, e o sorriso
Que te cobre de paz e inocência.
Reúno estas memórias. No meu sangue
As infundo e converto como brasas,
E ardo, violento: assim, ao vento,
Ardem de lés a lés searas rasas.
Saramago, 1985.

Para a Psicanálise, nas palavras de Rivera (2005, p. 82), o corpo
é um texto – um texto-imagem composto de marcas de prazer e de
sofrimento. Para a Análise de Discurso (AD), palavras de Leandro-Ferreira
(2015, p. 15, 22):
[...] corpo é tanto discurso, como forma de subjetivação
[...] determinado por novas formas de assujeitamento
e, portanto, associado à noção de ideologia [...] como
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dispositivo de visualização, como modo de ver o sujeito,
suas condições de produção, sua historicidade e a cultura
que o constituem.

Corpo como texto, corpo como discurso. O dentro-fora da fita de
Möbius nos ajudando a pensar o real do corpo, assim como o real da
língua de acordo com Leandro-Ferreira (2013, p. 131): o registro do real,
“o que sempre falta, o que retorna, o que resiste a ser simbolizado, o
impossível que sem cessar subsiste. [...] apesar de resistir à simbolização,
ele comparece no simbólico sob a forma da falta de um significante”.
Numa interlocução entre a AD de linha materialista, lugar teóricoanalítico ao qual nos filiamos, e a Psicanálise, cujas relações de vizinhança
já foram incentivadas por Althusser e Pêcheux em suas incursões teóricas
a Lacan e Freud na segunda metade do século XX, queremos pensar,
neste trabalho, o corpo enquanto materialidade significante a partir
do qual possamos ler sua forma de sofrimento em relação ao outro no
campo do político, reverberada, como temos visto tanto, em discurso de
ódio. Neste esgarçamento do laço social, a questão que nos interpela é
se o discurso de ódio dirigido ao outro pode ser pensado como sintoma
da angústia no campo da linguagem e da Psicanálise e, ainda, em que
medida este discurso passa a ser potencializado/gerido pelas relações de
poder que nos governam.
Nosso debate prevê, portanto, uma reflexão sobre a relação
interpessoal entre eu/outro, mas também sobre nossa própria constituição
no campo da alteridade. Afinal, conforme Leandro-Ferreira (2013, p.
20), somos “Um corpo-objeto à mercê do olhar e do querer do outro”,
uma relação de dependência que se dá na forma de estranhamento e
mesmo negação; e, conforme Rivera (2005, p. 15), “O eu se vê como
distinto do outro, mas pode eventualmente rever esta posição, sendo
assaltado por uma inquietante estranheza – o que mostra que coexistem
nele correntes divergentes, lado a lado [...]”. Estamos diante, ainda em
Rivera, da co-fusão entre o eu e o outro: um outro que me devolve algo
que é tão meu e me é estranho, como o espelho do trem que devolveu
a Freud ([1919] 2019) sua imagem sem que ele se reconhecesse ali: um
estranho familiar.
Se, conforme o Psicanalista Nelson da Silva Jr. (2021), Freud não
compreende qualquer patologia desligada da organização social e política
que a produza, autorizamo-nos aqui a perguntar sobre o sofrimento do
sujeito no campo do social diante daquele que lhe devolve uma (in)
diferença da ordem do insuportável: como entender este estranhamento,
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emaranhado em nossa própria constituição e que nos faz sofrer de forma
tamanha a ponto de uma repulsa ou mesmo fuga?
Trata-se de uma investida teórico-analítica que procura dar conta
de nossa própria angústia, enquanto pesquisadoras do discurso, diante
da proliferação do discurso de ódio como elemento norteador da cena
discursiva da política, como aqui objetivamos investigar. E, na tentativa
de compreender estas questões, recuperamos a manifestação que
profissionais da saúde fizeram em frente ao Palácio do Planalto no dia 1º
de maio de 2020, em Brasília/DF, denunciando as mortes por Covid-19
(à época, 20 mil mortos) e os desafios da categoria naquele momento:

Foto 1: Scarlett Rocha / Mídia NINJA.2

Profissionais da saúde, vestidos de branco, segurando uma cruz e
em silêncio, reivindicavam melhores condições de trabalho e alertavam
para o perigo que se anunciava e que mais tarde conheceríamos bem...
O silêncio, porém, é rompido por um pequeno grupo com bandeira do
Brasil nas costas. Dentre eles, um senhor agride uma das enfermeiras,
chamando a todos de “analfabetos funcionais”, e uma senhora de verde
e amarelo, Foto 2 a seguir, gesticula no ar falando alto: “Vocês querem
uma passagem pra Venezuela e pra Cuba? Nós te damos [...]. Depois,
dirige-se especificamente a uma das manifestantes e diz: “sinto o cheiro
da sua pessoa, que não toma banho direito. Esse cheiro que não passa
um perfume. A gente entende quem você é”3:
2 Disponível em: https://www.facebook.com/MidiaNINJA/posts/1841281646029972/> Acesso em 23/04/2022.
3 Disponível em: https://www.sintrajud.org.br/agressoes-a-enfermeiras-e-jornalistas-em-ato-por-vitimas-da-covid19-no-1o-de-maio-e-neste-domingo-mostram-pais-doente/> Acesso em: 20 out. 2022.
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Foto 2: Scarlett Rocha / Mídia NINJA 4.

É sobre a materialidade significante desta última fala que nos
debruçamos, lançando mão de questões teóricas que possam nos ajudar
a compreender melhor o que aí se realiza nas/pelas palavras e configura
o que estamos considerando como discurso de ódio a partir de Butler
(2021, p. 23): “A linguagem opressiva não é um substituto da experiência
da violência. Ela coloca em ação sua própria forma de violência”. É a
linguagem que machuca, mas não por ela mesma, e sim pelo modo
como é determinada pelo inconsciente, pela ideologia, pelas condições
de produção e relações de poder que a colocam em jogo.
Por esta via, objetivamos dar consequência à contribuição de
Dunker (2022), segundo o qual a questão dos afetos (desamparo, medo,
piedade, ódio), assim como desejos e economias libidinais são assuntos
que interessam tanto a política quanto à Psicanálise, e acrescentamos, ao
discurso, principalmente porque, também conforme o autor, “A palavra
e a democracia se veem ameaçadas neste momento no Brasil” (2022, p.
27).
1. O QUE O OUTRO NOS DEVOLVE DO INSUPORTÁVEL

Não é privilégio deste tempo, mas temos sido tomados por cenas
de intolerância e de divisão que, em muito, têm demarcado a cena
política atual: um ódio que mistura diferenças partidário-ideológicas
com racismo, sexismo, homofobia, misoginia, antissemitismo, negação
ao estrangeiro e outras formas de intolerância social. Questões estas,
para nós, não dissociadas do modo como as democracias têm sido
ameaçadas por uma plataforma política, que, nas palavras de Schwarcz
4 Disponível em: https://www.facebook.com/MidiaNINJA/posts/1841281646029972/> Acesso em: 23 abr. 2022.
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(2019, p. 214), joga com a divisão e explora o preconceito em vez de
respeitar as diferenças de opiniões, crenças, valores, orientação sexual,
etc.
Para a autora, tudo isso tem raiz em nosso passado, mas “o que
eram antes manifestações recônditas e apenas furtiva, agora viraram
ocasiões para o orgulho e a autocelebração” (2019, p. 215). Vejamos a
cena de maio de 2021, quando, numa aula inaugural da escola cívicomilitar no Rio de Janeiro, gritava o oficial para os alunos repetirem em
coro: “Nós somos nós; o resto é o resto”. Ou seja, não há nada para
esconder quando a lógica neoliberal individualista e segregacionista
integra uma forma de subjetivação necessária para a formação social
que lhe interessa.
Sob o álibi de que somos livres e iguais, as diferenças são engolidas,
apagadas, ignoradas, afinal, trazendo Rancière (1996, p. 22), haverá
sempre a parcela dos incontados, os sem-parcela:
[...] a política não se ocupa dos vínculos entre os indivíduos,
nem das relações entre os indivíduos e a comunidade, ela
é da alçada de uma contagem das ‘partes’ da comunidade,
contagem que é sempre uma falsa contagem, uma dupla
contagem ou um erro na contagem.

É por isso que, para Silva Jr. (2021, p. 259), o neoliberalismo não
é apenas uma teoria ou política econômica, mas uma racionalidade
política que impõe a lógica do capital até convertê-la na forma das
subjetividades e na norma das existências, produzindo um sujeito, com
valores morais e formas de sociabilidade adequados a ela. Processo
este que, em AD, tratamos como trabalho de individuação do Estado
(ORLANDI, 2012, p. 217): o sujeito totalmente responsável por suas
ações, tomado enquanto indivíduo, aquele que não se divide, origem de
si mesmo, autônomo em relação à língua e à sua própria vida.
Este sujeito produzido pela formação discursiva capitalistaneoliberal está intrinsecamente ligado ao ideal de liberdade, mas não
como independência comportamental, poder sobre a própria vida –
embora seja com isso que se jogue. É a liberdade de que fala Althusser: “o
indivíduo é interpelado como sujeito [livre] para livremente submeter-se
às ordens do Sujeito, para aceitar, portanto [livremente] sua submissão”
(apud PÊCHEUX, 1988, p. 133, grifo do autor). Desse modo, “Somos
iguais perante a lei” é a mais pura forma da ilusão que nos toma enquanto
sujeitos de direito, embora alertados por Pêcheux (1988, p. 27) de que,
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para o direito burguês, “todos os homens são iguais, mas há alguns que
o são mais que outros”.
Estamos diante da “cultura da liberdade individual impermeável
à alteridade”, palavras de Silva Jr. (2021, p. 277), fazendo com que, no
neoliberalismo, a agressividade, a crueldade, seja legitimada pelo pacto
social em jogo. Sendo livre, posso reivindicar meu direito de não usar
máscara, por exemplo, como aconteceu num caso levado à Justiça em
Criciúma/SC quando o protocolo contra a Covid ainda estava em vigor
Ou que mal haveria em andar pelo shopping com uma suástica no braço,
como fez um garoto em Caruaru/PE em junho de 2022? Não é meu
direito à livre expressão? Por que lei de cotas se somos iguais? Como
vemos, a ideia de totalidade, igualdade e liberdade é bastante eficaz
para nos dividir ao mesmo tempo em que, superficialmente, produz o
efeito de seu contrário.
É destas condições de produção que recortamos a angústia da
nossa materialidade de análise: uma angústia em relação ao que é
diferente de mim, que é negro, que é mulher, que é judeu, que é pobre,
que é homossexual, que pensa diferente... Consideramos que há algo da
ordem do psiquismo de cada um que repele o outro que não reconheço
como sujeito, ou que não reconheço naquilo que ele devolve de mim,
afinal, conforme Coracini (2007, p. 59), seja pela via da psicanálise
lacaniana e das teorias do discurso, o outro nos constitui assim como
constitui nosso discurso, num espaço híbrido de subjetividade. Para a
autora, não estamos preparados para lidar com a heterogeneidade que
nos constitui e que constitui todo sujeito, isto é:
[...] não estamos preparados para enfrentar a alteridade,
no sentido lacaniano de que, sempre e inevitavelmente,
nos vemos no espelho do olhar do outro: outro que sou
eu e eu que é um outro [...], outro que me habita, que está
dentro de mim, que me perturba de dentro e não de fora,
ou melhor, de dentro e de fora, de um fora que é dentro.
(2007, p. 157).

Parece que há um ganho psíquico quando esta dificuldade de
alteridade se reverbera em ódio, encontra vazão aí, mas nos interessa
pensar ainda no modo como parece haver um ganho também no campo
do político quando se tira proveito disso para a quebra do laço social.
Se as políticas neoliberais encontram seu esgotamento nos argumentos
do “bem para todos”, é necessário pensar outras formas, nas palavras de
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Gadet e Pêcheux (2004, p. 115), de gestão discursiva do Estado capitalista
moderno, que, segundo os autores, vai nos “administrando os bens e as
dores, a vida e a morte, o trabalho forçado e o desemprego organizado
[...] o delírio desprovido de sentido”: uma gestão a distância, que, em
Pêcheux (2006, p. 30), vai marcar os indivíduos, classificá-los, vigiá-los,
conformá-los ao seu lugar social, levá-los à guerra e lhes fazer filhos...
Estas formas de nos governar encontram uma pergunta decisiva em Butler
(2021, p. 233): “como as normas que governam o discurso vêm habitar
o corpo? Além disso como as normas que produzem e regulam o sujeito
do discurso também habitam e elaboram a vida corporal do sujeito?”.
Não se trata de uma questão que implique necessariamente uma
resposta pontual, dada sua força enquanto problematização que precisa
ficar nos incomodando e reverberando como reflexão do social. De
qualquer forma, parece que, sob o controle dos corpos distribuídos em
sociedade, quanto mais o sofrimento social for individualizado, mais
as pessoas se tornam indiferentes ao outro, às dores do outro, e menos
questionam as formas de gestão do político, do econômico, de sua
própria subjetividade pelo Estado. Eis, segundo Silva Jr. (2021, p. 277),
a relação entre o pacto social do discurso neoliberal e as novas formas
de violência, marcadas pela gratuidade do mal, que têm pontuado nossa
história, como vemos no caso que trazemos em análise.
2. O INSUPORTÁVEL DE SENTIR NO/DO OUTRO

Voltamos à cena discursiva da manifestação dos profissionais da
saúde em relação à Pandemia Covid-19: o evento acontece na Praça que
abriga o Palácio do Planalto (Poder Executivo), o Congresso Nacional
(Poder Legislativo) e o Supremo Tribunal Federal (Poder Judiciário).
Três poderes, cada qual investido de responsabilidades e limites. Este
espaço público, em tese espaço do político e do diálogo, ladeado pela
representação arquitetônica que atesta a distribuição dos poderes, tornase o cenário para uma ocupação e reivindicação que significam em
silêncio: era em nome da categoria, mas também em nome de todos os
brasileiros que se sentiam atingidos pela tragédia da Covid-19 até aquele
momento.
Dedo na cara, desrespeito à distância necessária demarcada
como protocolo contra a Covid, gritos, xingamentos, provocação para
a briga... e a resposta dos enfermeiros era o silêncio e a cruz. Como o
silêncio, conforme Orlandi (2007), não é vazio nem ausência de sentido
– é excesso, é revolta –, o silêncio do protesto grita e é insuportável para
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aquele casal que vociferava andando de lá para cá em desespero. É este
silêncio saturado de sentidos que é rompido pela senhora da Foto 2,
gesticulando no ar e gritando com a bandeira em punho, como quem,
desesperadamente, precisa colocar som e palavras naquele espaço para
aliviar sua raiva. E, na tentativa de acabar com um silêncio, impõe um
outro, o silêncio da censura, que, segundo a autora (2007, p. 107), “não
significa ausência de informação mas interdição”.
Como nos traz Butler (2021, p. 25), “falar é em si mesmo um ato
corporal”, e senhora se impõe diante de uma das profissionais da saúde:
em olhar, palavras, timbre e ombros. O ritmo da fala é interrompido,
porém. Um gesto. O olhar se dirige ao outro. O dedo indicador aponta
para o corpo da manifestante e faz um movimento de ir até o nariz,
desenhando o movimento do cheiro que rescende de um corpo e
adentra ao outro e por este é significado. Neste momento, ela diz: “sinto
o cheiro da sua pessoa, que não toma banho direito. Esse cheiro que não
passa um perfume. A gente entende quem você é”. A mulher de verde
e amarelo poderia ter tomado distância, frente ao cheiro que, para ela,
seria insuportável: “que não toma banho direito”. Mas o que faz? Volta,
circula e traz outra pessoa para sentir o mesmo cheiro e provar, pela via
do corpo biológico, que estava certa, insistindo nas mesmas palavras.
Pelo cheiro, o discurso de ódio encontra sua função interpelativa, que,
nas palavras de Butler (2021, p. 48), “produz ferimentos no e ao longo
do momento da fala” enquanto convoca o outro para este espaço de
litígio.
Segundo Jorge (2017), Freud aborda a angústia por meio de duas
teorias. Na primeira, a angústia é abordada sob um ponto de vista
econômico. Ou seja, “uma grande quantidade de energia sexual (libido)
que invadiu o sujeito, de um grande acréscimo de excitação que se
aliviaria precisamente por meio da descarga sexual” (2017, p. 200), mas
esta foi interrompida, fazendo advir a angústia. A segunda teoria aborda
a angústia como um “sinal de alarme, motivado pela necessidade de o
eu se defender diante da iminência de um perigo. [...] ligada à perda e à
separação” (2017, 200).
Não sabemos de que angústia exatamente se trata no caso em
análise, mas parece ser algo da ordem do insuportável paradoxo de
sentir/não sentir, reconhecer-se/não se reconhecer neste outro. Talvez,
segundo Freud (apud FRANCO; COSTA et al, 2018, p. 268), estamos
diante de um sujeito paranoico que projeta para fora, sobre outros, o que
não quer perceber em sua própria interioridade. E acrescentamos, daí
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inspirados no jogo de palavras da Psicanalista Tânia Rivera (2005, p. 15):
nesta co-fusão entre o eu e o outro, eu me vejo des-figurado.
No texto Teoria geral das neuroses, capítulo sobre Angústia, Freud
(2014) recupera o radical de angst [angústia] que, no latim, dá corpo a
angustia e [aperto], para dizer do estreitamento da respiração no ato do
nascimento e diz: “estamos convencidos de que a disposição de repetir
aquele primeiro estado de angústia foi tão incorporada ao organismo por
uma série de incontáveis gerações que nenhum indivíduo logra escapar
deste afeto de angústia [...]”, no caso, ligado à própria respiração.
No Palácio do Planalto, temos a inibição aqui entendida como
uma limitação do diálogo, uma impossibilidade de conversar com o
outro que pensa diferente – uma inibição erigida e imposta pelo ego para
não se deparar com a angústia. Um espaço público, arquitetonicamente
planejado para ser lugar do diálogo entre poderes, a manifestação
silenciosa é censurada. A alusão ao tema da manifestação é inibida, dela
a senhora (foto 2) não consegue falar. Interrompe e alude ao cheiro do
corpo. Corpo-cheiro posto em cena no espaço público do debate. Corpo
em protesto via um silêncio que fala capturado por um outro, que lhe
nega e devolve como um corpo que cheira. Corpo inserido em um lugar
simbólico que o exclui. Sentidos que excluem este corpo fragrante.
No campo da linguagem, a disputa aparece entre quem diz que a
Pandemia é grave e quem a nega, mas, como a língua é sempre precária
e apenas faz borda segundo Mariani (2017, p. 38), entendemos que há
mais do sujeito neste grito que escapa à possibilidade de ser simbolizado,
mas que permanece produzindo efeitos. Daí o papel da AD em propor
pensar a opacidade, a equivocidade que atravessa e constitui o dizer:
“sob a forma do não-dito que aí emerge, como discurso outro, discurso
de um outro ou discurso do Outro” (PÊCHEUX, 2011, p. 291).
De todos os sentidos que explodem na fala daquela senhora, é a
alusão ao cheiro que nos chama a atenção e pode nos servir de pista
deste esgarçamento do laço social: o cheiro de pobre, de comunista,
de gente que não entende de política, essa gente que não toma banho
direito, que fede, que é “analfabeto funcional”...
O mercado já sabe bem explorar isso. Em consulta à plataforma
de vídeos Youtube, buscando por “cheiro de pobre”, nos deparamos
com a publicação de dezenas de vídeos de resenhistas apresentadores
de perfumes. Títulos como “Perfumes de pobre com cheiro de rica”,
“Perfumes com cheiro de rica, onde o pobre é mais feliz”, “Perfumes
com cheiro de rica e com preço de pobre”, “7 perfumes com cheiro
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de rica”, estes últimos, por exemplo, com um milhão e novecentas mil
visualizações até abril de 2022.
Cheiro como um sinal de pertencimento a uma classe. O usar um
perfume como possibilidade de negar seu lugar social e ascender a outro,
parecer como integrante de um outro lugar. Perfume como um recurso
para que o outro o sinta como integrante, pertencente de um lugar mais
aprazível, em rejeição à suposta pobreza. Perfume, palavra composta
por per, através de, e fumum, fumaça (ORIGEM DA PALAVRA, 2022) 5.
Em diversas culturas, desde há milhares de anos, através da
fumaça o ser humano entregava oferendas, aproximava-se dos deuses.
Fumaça, cheiros, incensos como instrumento para se fazer chegar a um
lugar transcendental. Achegar-se aos deuses, entregar suas demandas
e gratidão. Se noutros tempos, perfume como meio para chegar aos
deuses à espera de ter o milagre alcançado, como podemos ler este
esgarçamento do laço que repugna, distancia, expele o outro pelo cheiro
de pobre que fede? Como podemos ler estes milhares que visualizam,
curtem, consomem produtos para que, por meio destes, possam parecer
o que não são, pertencer a um outro lugar e à outra classe?
Estudos de Jorge (2005, p. 54) sobre o olfato atestam a eloquência
do vínculo deste com a experiência afetiva – o que pode nos ajudar
a pensar a angústia daquela senhora que, pelo insuportável do cheiro,
fala do insuportável em lidar com alteridade. O cheiro aparece como
impedimento do convívio. Todavia, talvez o diálogo seria igualmente
insuportável no campo das divergências de opinião política. A angústia
de um não saber dialogar politicamente o tema pandêmico a fez voltar ao
corpo, mal sabendo que, ao evitar este exercício, parar, inspirar e voltarse ao corpo (em) fragrante, escancara que a não aceitação do que pensa
diferente fala do seu ódio a uma determinada parcela da população.
Como seres constituídos em sujeito pela íntima dependência do
laço com o outro, pensamos que o discurso capitalista-neoliberal, que
valoriza as pessoas pela posse, classe e consumo, está a surtir efeito
quando milhares transmutam o cheiro dos seus corpos para atender a
essa expectativa, qual seja, o de ser aceito na sociedade do consumo,
o de pertencer a uma classe que cheira a perfume e não a suor. Suor
que atesta condições inadequadas de moradia, transporte público,
trabalho forçado; suor que sinaliza não acesso a direitos básicos como
água potável para se alimentar e higienizar; suor que atesta a jornada
dupla, tripla, além da doméstica, decorrente da precarização do mundo
5 Disponível em: https://origemdapalavra.com.br/artigo/perfumes/> Acesso em: 20 abr. 2022.

41

Diálogos Pertinentes – Revista Científica de Letras

do trabalho. Per fumum, através do cheiro, há significados? Nesta trama
da Praça dos Três poderes, neste clicar, curtir e comentar por milhares
de vezes nos vídeos tutoriais, pensamos que o cheiro dos corpos está
alienado, também capturado pela lógica do consumo, do parecer para
pertencer a uma classe com seus privilégios.
Todavia, o cheiro da manifestante é impossível de ser negado.
Irmão da respiração, o sentir o cheiro invade as narinas e o corpo
daquela senhora de bandeira em punho, não pode ser contido sob pena
de fazê-la morrer do próprio ódio. Jorge (2005), em estudo sobre as
pulsões, destaca que, na língua portuguesa, o verbo que utilizamos para
falar do olfato é o sentir, ao que o autor atesta “[...] é, decerto, bastante
significativo dessa proximidade entre os odores e os sentidos” (2005, p.
54). A mulher de verde-amarelo, para manter a própria vida, no ato de
respirar, inala o cheiro do outro. Queria expulsá-lo pela fala, poderia
fechar os olhos para não ver, mas não se pode fechar o orifício do nariz...
e ela respira enquanto odeia.
ALGUNS APONTAMENTOS PARA UM EFEITO DE PONTO FINAL...

Para Silva Jr. (2016)6, há algo no comportamento repetitivo, no
fracasso, no que não dá certo, que guarda mais verdade do sujeito que
ele possa imaginar. Este algo, desde que seja dito, integrado, significado,
é revolucionário. De modo aproximado, os problemas da sociedade
podem ser vistos apenas como mero obstáculos para a felicidade
do sujeito, mas também podem ser reveladores e terem um efeito
revolucionário, transformador. É isso que se precisa gerir socialmente,
a fim de conter qualquer sujeito que, enlaçado em coletividade ou
imbuído do bem comum, reivindique, questione, demande por força
de justiça seus direitos, a correção das injustiças. É preciso, portanto,
gerir os indivíduos e isso, sem dúvida, passa por gerir suas formas de
sofrimento, seu corpo, dando-lhes remédios ou calando-os.
Assim, há todo um trabalho de propaganda pelo discurso e pela
prática política que vai procurar calar as vozes dissonantes e responder
a uma estrutura social que visa a interesses de uma minoria para a
qual quanto mais desagregação, quebra do laço social, melhor. Se há
sofrimento nisso, ele passa a ser canalizado para o uns contra os outros,
enquanto a esfera das decisões políticas fica preservada, tirando proveito,
segundo Aubert e Haroche (2013, p. 51), da:
6 Em: https://www.youtube.com/watch?v=2_AmRJOYpGI> Acesso em: 10 ago. 2021.
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[...] a explosão de violência e crueldade, igualmente
espalhadas na sociedade contemporânea em altas
porcentagens e com importantes repercussões e inúmeras
consequências, indicam o quanto o sujeito tem tendência
a uma agressividade preocupante e perigosa, na tentativa
de se livrar da injunção paralisante causada pelo olhar do
outro.

Parece-nos que tudo isso vem sendo pontencializado, otimizado,
canalizado em função da tão necessária sobrevivência do neoliberalismo
antes que sucumba, o que, por fim, justificará, segundo Safatle (2021, p.
29), “toda forma de intervenção violenta contra tendências contrárias”.
Desse modo, também para o autor (2021, p. 32), diante da ausência
de solidariedade, exploração dos desfavorecidos, destruição ambiental
e objetivos monopolistas, toda essa violência pede uma justificação
política, que “precisa se consolidar em uma vida social na qual toda
figura da solidariedade genérica seja destruída, na qual o medo do outro
como invasor potencial seja elevado a afeto central, na qual a exploração
colonial seja a regra”. Após nossa análise, podemos dizer que o discurso
de ódio, hoje tão aclamado no campo do político, vem responder à
justificativa necessária de que fala Safatle (2021), cabendo-nos, daí
conforme Pêcheux (1988) expô-lo às suas contradições e opacidade.
Ou seja, se são estas as condições do político atualmente,
joguemos com suas próprias regras para fazer ver justamente o que se
quer mascarado: a luta de classes e o silenciamento aí produzido. E
ainda, se, conforme Butler (2021), a palavra que interpela um indivíduo
pode tanto subordiná-lo como capacitá-lo, precisamos lembrar que:
A palavra que machuca se torna um instrumento de
resistência na reorganização que destrói o território em
que ela opera anteriormente. Tal reorganização significa
falar palavras sem autorização prévia e colocar em risco a
segurança da vida linguística, o sentido do nosso lugar na
linguagem e o fato de que nossas palavras fazem o que nós
dizemos. (2021, p. 267).

Para a autora (2021, p. 267), trata-se de lutar contra o discurso
de ódio com um “discurso insurrecionário”, o que não significa
necessariamente usar outras palavras, mas responder à linguagem
injuriosa numa “repetição na linguagem que impõe mudança”.

43

Diálogos Pertinentes – Revista Científica de Letras

REFERÊNCIAS
AUBERT, Nicole; HAROCHE, Claudine. Tiranias da visibilidade: o visível e o invisível
nas sociedades contemporâneas. São Paulo: Fap-Unifesp, 2013.
BUTLER, Judith. Discurso de ódio: uma política do performativo. São Paulo: Editora
Unesp, 2021.
CORACINI, Maria José. A celebração do outro: arquivo, memória e identidade.
Campinas, SP: Mercado de Letras, 2007.
DUNKER, Christian. Lacan e a Democracia. São Paulo: Boitempo, 2022.
FRANCO, F.; COSTA, V. H. et al. Paranoia: clínica e crítica. In: SAFATLE, W.; SILVA
JUNIOR, N.; DUNKER, C. (Orgs.). Patologias do Social: arqueologias do sofrimento
psíquico. Belo Horizonte: Autêntica, 2018.
FREUD, Sigmund. Inibição, sintoma e angústia, o futuro de uma ilusão e outros textos
(1926-1929). São Paulo: Companhia das Letras, 2014.
FREUD, Sigmund. O infamiliar. Belo Horizonte: Editora Autêntica, 2019.
FREUD, Sigmund. Obras completas, volume 13: conferências introdutórias à psicanálise
(1916-1917). São Paulo: Companhia das Letras, 2014.
GADET, F.; PÊCHEUX, M. A Língua Inatingível: o discurso na história da linguística.
Campinas: Pontes, 2004.
JORGE, Marco Antonio Coutinho. Fundamentos da Psicanálise de Freud a Lacan: as
bases conceituais. Vol 1. Rio de Janeiro: Zahar, 2005.
JORGE, Marco Antonio Coutinho. Fundamentos da Psicanálise de Freud a Lacan: de
Freud a Lacan. Vol 3. Rio de Janeiro: Zahar, 2017.
LEANDRO-FERREIRA, M. Cristina. Discurso: conceitos em movimento. In: LEANDROFERREIRA, M. Cristina (Org.). Oficinas de Análise do Discurso: conceitos em movimento.
Campinas: Pontes Editores, 2015.
LEANDRO-FERREIRA, M. Cristina. Discurso, arte e sujeito e a tessitura da linguagem. In:
INDURSKY, F.; LEANDRO-FERREIRA, M. C. MITTMANN, S. (Orgs.) O Acontecimento
do discurso no Brasil. Campinas, SP: Mercado das Letras, 2013.
MARIANI, Bethania. (In)dizível, in(dizível), in(visível): linguística, análise de discurso,
psicanálise. In: MARIANI, B.; MOREIRA, C. B. (orgs.). Indizível, imperceptível e
ininteligível: o sujeito contemporâneo e seus arquivos. Rio de Janeiro: Eduff, 2017.
ORLANDI, Eni. P. As formas do silêncio: no movimento dos sentidos. Campinas, SP:
Unicamp, 2007.
ORLANDI, Eni. P. Discurso em Análise: sujeito, sentido, ideologia. Campinas, SP: Pontes
Editores, 2012.

44

v. 18 • n.1 p. 31-45 jan./jun.2022

PÊCHEUX, Michel. Semântica e discurso: uma crítica à afirmação do óbvio. Campinas/
SP: Editora da UNICAMP, 1988.
RIVERA, Tania. Guimarães Rosa e a Psicanálise: ensaios sobre imagem e escrita. Rio de
Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2005.
SARAMAGO, José. Provavelmente alegria. Poesia. Alfragide/PT: Editora Caminho, 1985.
SAFATLE, W. A economia é a continuação da psicologia por outros meios: sofrimento
psíquico e o neoliberalismo como economia moral. In: SAFATLE, W.; SILVA JUNIOR,
N.; DUNKER, C. (Orgs.). Neoliberalismo como gestão do sofrimento psíquico. Belo
Horizonte: Autêntica, 2021.
SILVA JUNIOR, Nelson da. O Brasil da barbárie à desumanização neoliberal: do “Pacto
edípico e pacto social, de Hélio Pellegrino, ai “E daí?”, de Jair Bolsonaro. In: SAFATLE,
W.; SILVA JUNIOR, N.; DUNKER, C. (Orgs.). Neoliberalismo como gestão do sofrimento
psíquico. Belo Horizonte: Autêntica, 2021.
SCHWARCZ, Lilia Moritz. Sobre o autoritarismo brasileiro. São Paulo: Companhia das
Letras, 2019.

Recebido – 11/06/2022
Aceite – 20/06/2022

45

Diálogos Pertinentes – Revista Científica de Letras

A VÍTIMA SILENCIADA E O GRITO
IMPOTENTE: TESTEMUNHO, DENÚNCIA E
LUTO NA LITERATURA DE VIÚVAS DE
MILITANTES E DESAPARECIDOS POLÍTICOS

3

THE SILENCED VICTIM AND SCREAM
POWERLESS: TESTIMONY, DENUNCIATION
AND MOURNING IN LITERATURE OF THE
WIDOWS OF MILITANTS AND POLITICAL
DISAPPEARED
RIBEIRO, Karine de Medeiros
Doutora em Linguística pela Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP).
Pós-Doutoranda no Instituto de Estudos da Linguagem da Universidade Estadual de Campinas
(IEL-Unicamp)
E-mail: karinedemedeirosribeiro52617@gmail.com
ORCID-ID: https://orcid.org/0000-0002-8335-7536

RESUMO

Analisamos a relação entre testemunho, denúncia e luto na
literatura escrita por viúvas de militantes e desaparecidos políticos
assassinados pela ditadura civil-militar brasileira. O artigo se embasa no
quadro teórico e metodológico da análise do discurso em diálogo com
a psicanálise, a crítica literária e a história. Nosso arquivo de leitura é
constituído por dois livros: A revolta das vísceras: uma visão feminina
da luta armada no Brasil. Uma história de paixão e morte (1982), de
Mariluce Moura, e Exílio (2016), de Ester Cristelli. Consideramos que
essas obras mostram mais do que uma representação dos acontecimentos,
elas possibilitam compreender a literatura como forma de denúncia das
violências da ditadura e como tentativa de realizar um luto público.
Palavras-chave: Análise do discurso; denúncia; ditadura civil-militar brasileira;
luto; testemunho.
ABSTRACT

From the literature written by widow of militants and political
disappeared murdered by the Brazilian civil-military dictatorship, we
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analyze the relationship between testimony, denunciation, and mourning.
For this purpose, the article is based on the theoretical and methodological
framework of discourse analysis in dialogue with psychoanalysis, literary
critiscim and history. Our reading archive are two books: A revolta das
vísceras: uma visão feminina da luta armada no Brasil. Uma história
de paixão e morte (1982), de Mariluce Moura, e Exílio (2016), de Ester
Cristelli. We consider that the works show more than a representation
of the events, they make it possible to understand literature both as a
form of denouncing the violence of civil-military dictatorship and as an
attempt to carry out public mourning.
Keywords: Discourse analysis; denunciation; Brazilian civil-military dictatorship;
mourning; testimony.
CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Neste artigo, analisamos a relação estabelecida entre testemunho,
denúncia e luto a partir da literatura escrita por viúvas de militantes e
desaparecidos políticos vitimados pela ditadura civil-militar brasileira.
Nosso trabalho se insere no quadro teórico e metodológico da análise
do discurso em diálogo com a psicanálise, a crítica literária e a história.
Em As formas do silêncio, Eni Orlandi (2007) observa que, durante
o processo de abertura política, ocorreu um aumento da publicação de
narrativas autobiográficas e memorialistas. Esse processo, que envolve
a questão da autoria, foi crucial para reconfigurar a relação dos sujeitos
anteriormente silenciados pela censura, possibilitando novos processos
de identificação. Embora as mulheres participassem ativamente dos
grupos de resistência contra o regime, a historiadora Margareth Rago
(2013, p. 62) realça que “as memórias, testemunhos, as autobiografias
ou romances memorialistas que tratam da experiência da militância
política em partidos de esquerda e da prisão foram, em sua maior parte,
produzidos por militantes do sexo masculino”. Sobre essa questão, Ary
Albuquerque Cavalcanti Junior (2018) interroga se essa limitação ocorreu
por haver pouca divulgação ou por haver carência de tais produções.
Buscando responder a essa dúvida, o autor traça um panorama das
principais obras literárias escritas por mulheres e de estudos acadêmicos
voltados à temática. O autor ressalta que, inicialmente, as relações entre
gênero e a ditadura não despertavam o interesse dos estudiosos.
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A partir da década de 90, alguns trabalhos surgiram para preencher
essa lacuna.1 “Em relação às produções acadêmicas pioneiras, ainda que
sendo de áreas distintas, como a História, o Jornalismo, a Antropologia,
[elas] trazem em comum o estigma que as mulheres militantes carregavam
pelos seus engajamentos políticos” (CAVALCANTI JUNIOR, 2020, p.
194). Esse estigma é apontado como um dos desafios enfrentados por
autoras militantes, pois há tanto o medo de relatar o que sofreram
no regime militar quanto o temor de lidar com as consequências da
exposição de suas memórias.
A repressão instaurada com a ditadura se utilizou de
questões do “ser mulher” como pressupostos para práticas
de tortura e tantas outras formas de expor sua insatisfação
quanto a presença feminina na política. Assim, adjetivos
como “puta comunista”, “mulher macho” e “subversiva”
são alguns exemplos que denotam reflexos machistas
e misóginos, os quais deixavam claro como a presença
feminina incomodava muitos agentes da repressão.
(CAVALCANTI JUNIOR, 2020, p. 193).

Mesmo ocupando posições de liderança na militância contra o
totalitarismo, ainda havia a repetição de certos valores moralizantes e
sociais do período, mesmo dentro de movimentos de esquerda, uma vez
que esses grupos não são isentos de serem atravessados pelas condições
históricas de produção.
Se a ditadura militar havia colocado essas mulheres do
lado dos movimentos de resistência social, as dificuldades
para encontrarem espaços adequados de expressão,
relacionados à persistência da cultura patriarcal nos
grupos políticos de esquerda, forçavam-nas a abrir seus
próprios territórios subjetivos e políticos, o que não se faz
sem muitas pressões misóginas. Progressivamente, elas
se distanciaram do discurso masculino da militância, do
paradigma do “discurso da revolução”, na medida em
que se diversificaram suas frentes de luta e deixavam de
abraçar causas enunciadas de maneira abstrata e geral,
como impunha o antigo regime discursivo. (RAGO, 2013,
p. 120-121).
1 Nos artigos de Cavalcanti Junior (2018; 2020) são citados os estudos “As mulheres na política brasileira: os
anos de chumbo” (1990) e O fantasma da revolução brasileira (1993), ambos do cientista social Marcelo Ridenti;
Mulheres, militância e memória (1996), da antropóloga Elizabeth Ferreira; A resistência da mulher à ditadura
militar no Brasil (1997), da historiadora Ana Maria Colling; e a obra Mulheres que foram à luta armada (1998), do
jornalista Luís Maklouf Carvalho.
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Essas observações são cruciais para compreendermos “as
implicações da presença das mulheres na política dos anos 60, algo que
interferiu não apenas no âmbito familiar, mas nas relações entre o privado
e público, o mundo doméstico e a política” (CAVALCANTI JUNIOR,
2018, p. 187). Os feminismos foram essenciais para a renovação do
discurso político da esquerda, trazendo pautas que envolvem o corpo, a
sexualidade e o desejo. Isso possibilitou a construção de “novas formas
de tecer a política, o que afetou o discurso acadêmico” (RAGO, 2013,
p. 121).
Essa mudança no discurso acadêmico é destacada por Cavalcanti
Junior (2018) ao notar que ocorreram, no início do século XXI, avanços na
discussão sobre a participação política das mulheres no enfrentamento
à ditadura civil-militar brasileira. Contudo, de acordo com a historiadora
Lídia Maria Viana Possas (2009), os testemunhos de viúvas de mortos
e desaparecidos políticos são menos visibilizados do que os relatos de
avós, mães e filhas de vítimas do regime. Para a autora, isso ocorre porque
existe um efeito de universalização em relação à viuvez feminina:
a viuvez permanece normatizada por discursos, por
instituições e pelo cotidiano da sociedade burguesa,
desconsiderando, no entanto, a dimensão subjetiva da
presença de sujeitos específicos com distintas identidades
ali encarceradas, submersas na representação da morte, do
trajar preto, do luto e da reclusão. (POSSAS, 2009, p. 8889).

Dessa forma, um dos efeitos dessa cristalização é o da viúva ser
reduzida ao âmbito da vida privada, como se se tratasse de um luto
recluso, encarcerado e sem envolvimento na cena política. Possas
(2009) destaca ainda os contornos negativos que a viuvez feminina
recebe quando é associada à esfera política, como na expressão “viúvas
da ditadura”. Esse pré-construído é mencionado na obra Exílio, de Ester
Cristelli:
A regulação das funções maternais da mulher tem a ver
com o que esperam de mim como a “mulher do João”.
A sociedade faz pressão sobre essa mulher que se torna
“livre” pela morte do marido. É melhor que ela fique
rodeada de famílias, reduzida à função de mãe ou que ela
refaça logo sua vida.
Fora disso, muitos só conseguem ver em mim uma jovem
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viúva, que espera ser “consolada”. “Sem dono”, cheia de
vida, seria a viúva alegre, oferta ao cafajeste. Evidentemente,
“viúva alegre” quer dizer para muitos, projetando sua
própria mentalidade, a mulher que esteve presa e que
agora se tornou “uma mulher livre”. (CRISTELLI, 2016, p.
183).

O relato expõe como a sociedade ora reduz a viúva à função
familiar, principalmente pela função da maternidade, ora a um objeto
sexualizado (a “viúva alegre”), que estaria “livre” das amarras sociais
e poderia ser “consolada” por outros pretendentes. Ignora-se tanto o
seu lugar de enunciação2 (ZOPPI FONTANA, 1999) quanto a dimensão
subjetiva de sua perda, de seu luto.
Visando suplantar esses imaginários, Possas (2009) considera
essencial a existência de trabalhos que visibilizem as narrativas de viúvas
no âmbito político, particularmente no contexto de enfrentamento aos
regimes ditatoriais. Se essa historiadora se volta aos relatos orais e
entrevistas, nosso artigo se propõe a analisar outro corpus: a literatura
escrita por viúvas de militantes e desaparecidos políticos.3 Nosso arquivo
é constituído por dois livros: A revolta das vísceras: uma visão feminina
da luta armada no Brasil. Uma história de paixão e morte (1982), de
Mariluce Moura, e Exílio (2016), de Ester Cristelli.
Com objetivo de situar as condições históricas de produção dessas
obras, destacamos brevemente alguns aspectos das narrativas e das
experiências pessoais das autoras, enfatizando as suas atuações políticas.
Escrito em 1982, A revolta das vísceras é considerada uma obra
pioneira, uma vez que é um dos primeiros relatos publicados a partir
do olhar feminino sobre os acontecimentos da ditadura civil-militar
brasileira (VARGAS, 2018).4 De acordo com Ary Albuquerque Cavalcanti
Junior (2018, p. 195), “Mariluce Moura problematiza as funções políticas
sempre atribuídas aos homens, bem como a distância entre feminilidade
e militância”.
Apesar de a protagonista Clara ser uma personagem “inventada”,
há, no texto, diversos aspectos autobiográficos, a exemplo das torturas
2 Segundo Mónica Zoppi Fontana (1999, p. 6, grifo da autora), o lugar de enunciação é entendido como uma
“reflexão sobre a divisão social do direito de enunciar e a eficácia dessa divisão e da linguagem em termos da
produção de efeitos de legitimidade, verdade, credibilidade, autoria, circulação, identificação, na sociedade”
(ZOPPI FONTANA, 1999, p. 6, grifo da autora).
3 Destacamos que não é o nosso foco problematizar o gênero literário em que esses textos se enquadram, como o
selo “autoficção”. Consideramos mais relevante compreendê-las enquanto literaturas de teor testemunhal.
4 Além de A revolta das vísceras, o livro Travessia: do sonho à realidade: uma brasileira no exílio, de Carmen
Fischer, também foi publicado em 1982 (VARGAS, 2018).
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sofridas e do assassinato de seu marido. Mariluce Moura enfrentou os
agentes da repressão, atuando na Ação Popular (AP) e na Ação Popular
Marxista-Leninista. Nessa época, conheceu Gildo Macedo Lacerda, com
quem se casaria. Quando estava grávida, eles foram presos e torturados.
Após esse episódio, houve o desaparecimento forçado de seu marido.5
Em entrevista a Cristiane Barbosa de Lira, ela afirma: “dei pouca
importância na narrativa à minha prisão, eu grávida, às torturas etc.,
porque o que efetivamente me esmagou dentro do quarto amarelo onde
realmente fiquei presa foi a morte de Gildo” (MOURA, [2015] 2016, p.
288).
O segundo livro, Exílio, de Ester Cristelli, foi publicado recentemente,
em 2016. Nele são relatados acontecimentos vivenciados pela autora
durante o regime. A partir de uma escrita não linear, o luto, a vida na
clandestinidade e no exílio, a maternidade, a experiência de perda da
pátria, a infância, o feminismo e a sua relação com a psicanálise são
assuntos que atravessam seu texto.
A autora, atualmente psicanalista, fez parte da Ação Popular (AP)
e foi casada com João Batista Franco Drummond, um dos dirigentes do
Partido Comunista do Brasil (PCdoB). Em 1976, no episódio conhecido
como “Chacina da Lapa”, ele foi preso, torturado e assassinado no DOICODI (SP). Apesar de não ser um desaparecido político, sua morte foi
forjada por agentes da repressão. Em 1977, Ester Cristelli se exilou com
suas filhas na França. Somente em 2011 foi anistiada e, alguns anos
depois, ela conseguiu, de forma inédita na lei brasileira, a alteração do
atestado de óbito do marido (DIAS, 2018). Apesar de Exílio figurar em
listas de livros de memórias e testemunhos sobre o período, como a tese
de Vargas (2011), ou em arquivos sobre a ditadura brasileira6, ainda são
raros os estudos acadêmicos voltados à sua obra. Se existem poucos
estudos sobre a autoria de viúvas de militantes e desaparecidos políticos
nos discursos sobre a ditadura, isso pode nos indicar o quanto elas foram
marginalizadas na construção de um saber sobre essa época.
Considerando o testemunho como conceito central de nossa
discussão, nosso artigo é dividido em três partes. Na primeira (“A
Górgona e o escudo de Perseu”), apresentamos uma definição acerca
do conceito de testemunho e, consequentemente, da literatura de teor
5 “Preso em Salvador em outubro de 1973, Gildo Macedo Lacerda (1949-1973) foi transferido para Recife, onde,
após ser assassinado sob tortura, a repressão da ditadura tentou dissimular o crime com um suposto confronto com
um militante de sua organização (Paulo Stuart Wright) que teria matado Gildo Lacerda e Mata Machado por serem
supostos delatores, tendo Wright conseguido se evadir. Paulo Stuart Wright, como se sabe, foi assassinado em São
Paulo em princípios de setembro de 1973. Esta narração ficcional foi divulgada com a colaboração da imprensa
brasileira na usual estratégia da ditadura para encobrir os assassinatos. Enterrado como indigente, o corpo de
Gildo Lacerda jamais foi entregue aos familiares” (GARCIA, [1979] 2019, p. 91).
6 Cf. o site “Vozes da ditadura”: <https://www.ufrgs.br/vozesdaditadura/?page_id=643>.
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testemunhal. Na segunda (“Testemunho e denúncia: falar, gritar, chorar
quando se exige silêncio”), discutimos a relação entre testemunho e
denúncia, tendo como principal base o trabalho de Modesto (2018). Na
terceira (“Testemunho e luto: as dedicatórias aos mortos”), abordamos o
luto público e fazemos um breve gesto de interpretação das dedicatórias
das escritoras viúvas aos maridos assassinados.
A GÓRGONA E O ESCUDO DE PERSEU
Se a borda do real é um lugar de escrita, o ato de poesia
metamorfoseia as cinzas em literatura (RIBEIRO, 2020, p.
47).

Em “Escrita e transmissão da experiência”, Nina Leite (2006, p.
179) afirma que a literatura de testemunho marca a tensão entre “a
necessidade de narrar e a necessidade de fazê-lo face ao reconhecimento
da insuficiência e do fracasso da linguagem frente ao horror”. De modo
aproximado, Márcio Seligmann-Silva (2008) parte da premissa de que a
existência do testemunho é marcada sob o signo dessa impossibilidade,
mas, paradoxalmente, o ato de testemunhar se caracteriza como a própria
condição de sobrevivência para os sujeitos que vivenciaram a situação
traumática.7 Tomando o livro É isto um homem de Primo Levi como um
modelo da literatura de teor testemunhal, o crítico literário comenta que:
Primo Levi também destacou em diversas oportunidades
esta impossibilidade do testemunho. Ele afirmava que
aqueles que testemunharam foram apenas os que
justamente conseguiram se manter a uma certa distância
do evento, não foram totalmente levados por ele como o
que ocorreu antes de mais nada com a maioria dos que
passaram pelos campos e morreram, mas também com
aqueles que eram denominados de Musulmänner dentro
do jargão do campo, ou seja, aqueles que haviam sido
totalmente destruídos em sua capacidade de resistir.
(SELIGMANN-SILVA, 2008, p. 68, grifo do autor).

A distinção entre os que sobreviveram e os Musulmänner8
7 Para Seligmann-Silva (2008, p. 69), “o trauma é caracterizado por ser uma memória de um passado que não
passa”. Para um aprofundamento desse conceito na psicanálise de Freud e Lacan, cf. Berta (2012).
8 Agamben (2008, p. 52-53) afirma que as versões sobre a origem do termo são discordantes. Para ele, “a
explicação mais provável remete ao significado literal do termo árabe muslim, que significa quem se submete
incondicionalmente à vontade de Deus, e está na origem das lendas sobre o pretenso fatalismo islâmico, bastante
difundidas nas culturas europeias já a partir da Idade Média (com essa inflexão depreciativa, o termo se encontra
com frequência nas línguas europeias, especialmente no italiano). Contudo, enquanto a resignação do muslim
se enraíza na convicção de que a vontade de Alá está presente em cada instante, nos menores acontecimentos, o
muçulmano de Auschwitz parece ter, pelo contrário, perdido qualquer vontade e qualquer consciência”.
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(“muçulmanos”) adquire centralidade na tese de Giorgio Agamben.
Segundo esse autor, o testemunho se define pela impossibilidade,
pois as “verdadeiras testemunhas” são os mortos, os submersos, os
“mulçumanos” que perderam a capacidade de falar. Já “os sobreviventes
como pseudotestemunhas falam em seu lugar, por delegação:
testemunham sobre um testemunho que falta” (AGAMBEN, 2008, p. 43).
Nessa perspectiva, o filósofo comenta sobre a definição de Levi do
“mulçumano” dos campos de concentração nazistas: como “quem viu
a Górgona”.
Em um estudo exemplar, servindo-se tanto dos
testemunhos literários quanto daqueles da escultura
e da pintura em vasos cerâmicos, E. Frontisi-Ducroux
mostrou-nos o que era para os gregos a Górgona, essa
horrível cabeça feminina coroada de serpentes cuja
visão produzia a morte e que, por isso mesmo, Perseu,
sem olhar para ela, tem de cortar com a ajuda de Atenas.
A Górgona, sobretudo, não tem rosto, no sentido que os gregos
davam ao termo prósopon, que significa etimologicamente
“o que estava frente aos olhos, o que se faz ver”. O rosto
proibido, impossível de olhar porque produz a morte, é,
para os gregos, um não rosto e, como tal, nunca é designado
com o termo prósopon. Contudo, tal visão impossível é,
para eles, ao mesmo tempo, absolutamente inevitável. [...]
Sendo assim, como nome do muçulmano, “quem viu a
Górgona” não constitui uma designação simples. Se ver a
Górgona equivale a ver a impossibilidade de ver, então a
Górgona não nomeia algo que está ou acontece no campo,
algo que o muçulmano teria visto, e não o sobrevivente. Ela
designa, isso sim, a impossibilidade de ver de quem está no
campo, de quem, no campo “chegou ao fundo”, tornou-se
não homem. O muçulmano não viu nem conheceu nada
– senão a impossibilidade de conhecer e ver. (AGAMBEN,
2008, p. 50-51).

Seligmann-Silva critica a leitura de que somente o “mulçumano”
seria a única testemunha possível para relatar o terror do Holocausto.
Para ele, Levi não afirmou isso, apenas mostrou o quanto o testemunho de
um sobrevivente é parcial, limitado. O crítico literário ainda acrescenta
que, para o sobrevivente, o que resta da experiência traumática é o
“estranhamento do mundo advindo do fato de ele ter morado como que
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‘do outro lado’ do campo simbólico” (SELIGMANN-SILVA, 2008, p. 69).
Esse estranhamento estaria ligado à irrealidade e a inverossimilhança dos
fatos vividos. Dessa maneira, a situação violenta e catastrófica provocaria
o choque diante do encontro com o real do horror.9
Apesar de suas ressalvas, Seligmann-Silva (2008, p. 70) também se
utiliza da metáfora da Górgona para conceber a arte como uma espécie
de escudo de Perseu, de onde poderíamos mirar os olhos da Medusa.
Assim, “a imaginação é chamada como arma que deve vir em auxílio do
simbólico para enfrentar o buraco negro do real do trauma”.
Pelo viés da análise do discurso, Aline Fernandes de Azevedo Bocchi
(2017, p. 1813) conceitua o testemunho como “prática de linguagem
no qual um acontecimento traumático é reelaborado e simbolizado na
materialidade”. Esse processo de reelaboração não acontece de forma
simples, uma vez que a relação com o trauma constitui um dos alicerces
com a literatura de teor testemunhal, juntamente com o dilema entre a
impossibilidade e a necessidade de narrar.
Sobre essa questão, Mariluce Moura ([2015] 2016, p. 290) comenta
em entrevista sobre a produção do livro: “de fato, algumas coisas eram
tão difíceis de escrever, que vezes sem conta eu saía correndo de frente
da máquina e corria ao banheiro para vomitar”. Em A revolta das vísceras,
por meio da personagem Clara, o vômito reaparece enquanto metáfora
que materializa o sofrimento de colocar em palavras a cena traumática:
[1] Clara sentava sôfrega para vomitar a alma. Ah, sim,
era verdade pronta para mostrar o avesso. O que saía, em
relação ao que acreditava que se agitava dentro dela, era
tão frio, tão morto... Se completamente atordoada, com os
controles afrouxados (o álcool ajuda) conseguia despejar
palavras com mais vida, vibrantes até. Mas então, a forma
nunca lhe agradava. Havia muito a censurar, muito que
não poderia permitir que se externasse, nem mesmo só
para ela... era insuportável. (MOURA, 1982, p. 7).
[2] Não conseguira vomitar o desespero. Não conseguira
gritar. Engolira e tinha dentro dela, como bloco compacto,
hora por hora do quarto amarelo. Por quê? Não saberia
explicar, apesar do gosto que lhe davam, por longo tempo,
as explicações coerentes sobre o mundo. Gosto? Vício,
mania. (MOURA, 1982, p. 13).
9 Entendemos o real a partir da formulação de Pêcheux (2008, p. 29) em O discurso: estrutura ou acontecimento?:
“Não descobrimos, pois, o real: a gente se depara com ele, dá de encontros com ele, o encontra”.
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Nos dois recortes, há a textualização da dificuldade de dizer o
trauma. Corpo e palavra se condensam, materializando um encontro com
o real do horror. Todavia, esse real não pode ser acessado diretamente,
pois algo do insuportável é censurado [1], ou é um grito impedido, um
desespero engolido [2]. Por esse viés, o próprio funcionamento da escrita
ocorre de modo fragmentário. Em ambas as citações, a morte do marido
e a tortura no quarto amarelo são fulgurações que se misturam na sua
tentativa de narrar os acontecimentos traumáticos. É relevante destacar
que vomitar metaforiza uma necessidade, ou seja, é preciso “vomitar a
alma” e “vomitar o desespero”.
A questão do vômito não é um caso particular dessa obra, pois
tal metáfora atravessa outras produções de sobreviventes da violência
ditatorial. Em sua tese sobre a produção poética de Alex Polari, Thales
de Medeiros Ribeiro faz um comentário sobre a metáfora do vômito na
obra do poeta. “O vômito demarca que uma parte do corpo (êxtima) foi
expelida, colisão entre o macabro e o objeto a, tal como formulado na
teorização lacaniana” (RIBEIRO, 2020, p. 64). O autor enfatiza que, ao
escancarar o real do horror, essa imagem se torna o avesso da golfada de
pudor, uma vez que essa última limitaria a leitura ao afeto da comoção,
impedindo o enfrentamento do real. Nesse sentido, se pensarmos no
próprio título da obra (A revolta das vísceras), a dimensão do macabro e
do terror se textualiza desde o início.
Nas páginas iniciais de seu livro, Ester Cristelli narra que, durante
o julgamento de sua anistia, uma jovem a questionou sobre a razão de
ela ter lutado contra o regime militar mesmo diante da probabilidade de
morrer. Diante dessa pergunta à queima-roupa, ela emudeceu. Foi por
meio dessa demanda que, posteriormente, ela se interrogou, produzindo
o livro como uma tentativa de compreender os motivos que a levaram
ao engajamento político.
Podemos também ressaltar que, em casos de vivências
traumáticas, – tais como sofrer a segregação, a perseguição,
a tortura, a morte de entes queridos – a vítima, na maior
parte das vezes, fica muda. Tais dramas deixam traços que
podem produzir um silêncio misterioso e singular que
se impõe, a cada vez, pela impossibilidade de falar. Esse
silêncio aponta o lugar vazio da palavra, onde se espera
um dizer que resta, todavia, mudo. O motivo do “por quê”?
formulado por essa jovenzinha teria sua origem no silêncio
das vítimas? Em todo caso, ela me interpelou a respeito de

55

Diálogos Pertinentes – Revista Científica de Letras

questões relativas ao engajamento político e à condição de
vítima e eu fiquei calada.
A vítima não é condenada a ser sempre uma vítima,
todo o tempo, em qualquer circunstância. Não tem de
se conduzir sempre como vítima. Nem devemos educar
as novas gerações na glorificação da condição de vítima.
Tratamos mal àqueles que foram mortos na resistência
se os reduzirmos ao estatuto de vítimas na luta que
empreenderam. (CRISTELLI, 2016, n.p., grifo da autora).

O relato é emblemático, pois reúne questões cruciais para
pensarmos a literatura de teor testemunhal, em particular o emudecimento
diante do trauma. Ele aponta para o fracasso da palavra, que, diante
da experiência do horror, se liga ao resto. No entanto, o testemunho
é significado como uma possibilidade de saída da condição de vítima
(emudecida), permitindo pela palavra/fala uma forma de resistência
ao silêncio traumático. Há, portanto, um deslocamento da posição do
sujeito. Essa mudança é marcada no encandeamento sintático com a
negação que modifica o estado colocado pelo advérbio de tempo
(sempre): “A vítima não é condenada a ser sempre uma vítima”. Além
disso, o recorte também acentua a importância de a sobrevivente contar
outra narrativa sobre os mortos da ditadura, uma história que não os
reduza a meros corpos supliciados.
Ao trazermos o debate sobre o testemunho de outros campos
teóricos para a análise do discurso, é importante compreendê-lo
não como uma tipologia ou um gênero textual, mas sim enquanto
uma “forma singular de linguagem, um processo discursivo que toca
variados funcionamentos, tanto no seio do testemunho particular
quanto no seio do testemunho coletivo” (MODESTO, 2018, p. 138). Um
desses funcionamentos é a relação entre testemunho e denúncia que
abordaremos no próximo tópico.
TESTEMUNHO E DENÚNCIA: FALAR, GRITAR E CHORAR QUANDO SE
EXIGE SILÊNCIO
A denúncia não é só um gesto intencional da fala, mas é
também um jogo de escuta. (CHAVES, 2020, p. 174).

Em sua tese, Rogério Luid Modesto dos Santos problematiza a
relação entre denúncia e testemunho. Considerando a denúncia mais do
que apenas uma acusação direta, o autor concebe:
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o testemunho como espaço em que a produção de uma
narratividade traumática, a partir de uma memória marcada
pela dor, pela perda, pela revolta, dá a ver um conflito que
divide o social produzindo fronteiras e lugares estabilizados
ou em estabilização. Essa necessidade de contar ao outro
é também uma forma de denúncia. (MODESTO, 2018, p.
134-135, grifo do autor).

Apesar dessa necessidade de contar ao outro, Modesto observa
que há uma dificuldade de narrar, destacando uma relação tensa e
contraditória entre o dizível e o indizível, entre falar e silenciar. Com
essa perspectiva, o autor compreende a noção de testemunho implicada
no batimento entre “calar (pela impossibilidade mesma de textualizar,
de tudo dizer)” e “pensar o espaço da denúncia como a fala que
irrompe no silêncio, ou uma fala que irrompe quando se exige silêncio”
(MODESTO, 2018, p. 137). Interligando denúncia e testemunho com
o conceito de resistência de Pêcheux, o autor ressalta uma distinção
entre duas situações em que pode se falar quando se exige silêncio.10 Na
primeira, a ousadia da palavra pode representar o risco de perder a vida,
onde o sujeito está subjugado e ameaçado pelo poder coercitivo. Na
segunda, não existe uma associação direta a um risco físico, mas
aos momentos em que fala irrompe mesmo quando as
instituições, as burocracias e os desalentos sociais políticojurídicos trabalham para abafar certas vozes, certas
discursividades. Em ambas, a questão do esquecimento
está amplamente posta. Luta-se contra um silêncio, um
silêncio que significa esquecer, não lembrar, deixar cair por
terra, arquivar, não falar (mais) sobre. (MODESTO, 2018,
p. 137).

A esse respeito, Ester Cristelli comenta que o regime, ao produzir
histórias inventadas que negam os horrores cometidos, precariza a vida
dos sujeitos para além da própria vida. Nesse sentido, a autora narra
como ocorreu, pelo viés do jurídico, a batalha para retificar o atestado
de óbito de seu marido.
No caso do João, essa precariedade se estende além de
sua própria vida. O Estado apresenta um falso atestado de
10 Modesto explicita a relação direta dessa formulação com uma das formas de resistência descrita por Pêcheux
(1990, p.17, grifo meu): “as resistências: 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 os enunciados ao
pé da letra; deslocar as regras na sintaxe e desestruturar o léxico jogando com as palavras...”
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óbito. Morto na prisão, a versão oficial foi a de uma morte
na rua, por atropelamento. Os militares encarregados
decidiram ditar um atestado de óbito em nome do pai
do João, como se fosse o declarante. Era do interesse dos
órgãos de repressão responsabilizar o meu sogro pela falsa
versão oficial.
Aceitar esse atestado de óbito foi a condição para que meu
sogro pudesse fazer o enterro do seu filho. Logo ele, que
amava tanto a verdade! Deste fato temos testemunhos. O
atestado foi ditado por um oficial do DOI-CODI na presença
do pai, do tio e do irmão do João. Passaram-se 38 anos
11
antes que um advogado, que não aceitou remuneração,
tivesse a sensibilidade de ouvir essa minha indignação e
aceitasse pegar a minha causa, para que este atestado fosse
corrigido legalmente, sem um pedido de indenização de
minha parte. A verdade foi reestabelecida em um processo
na justiça, julgado por um juiz de São Paulo. De fato, em
decisão inédita e de grande repercussão internacional, no
dia 17 de abril de 2012, o juiz determinou a retificação do
atestado de óbito descrito acima.
Onde se lia “falecido no dia 16 de dezembro de 1976 na
Av. 9 de julho c/R Paim”, retificou-se para “falecido no
dia 16 de dezembro de 1976, nas dependências do DOICODI, II Exército, em São Paulo”. E onde se lia causa da
morte “Traumatismo crânio encefálico”, retificou-se para
morte “decorrente de torturas físicas”. (CRISTELLI, 2016,
p. 147).

A citação acima materializa tanto os percalços da viúva para lutar
contra a política do silêncio (ORLANDI, 2007) quanto à urgência de
produzir outras narrativas, ou, nos termos de Walter Benjamim (2005),
escovar a história a contrapelo sob o ponto de vista dos vencidos. Assim,
é por meio do gesto de denúncia que a farsa da versão oficial vem à luz,
revelando o real do horror e a violência do Estado. É interessante notar
que, mesmo se tratando de um processo particular, o caso é tomado
como um exemplo. Isso mostra que os limites entre público e privado
são desbotados, pois o particular de um eu (o militante que teve a morte
forjada por agentes do regime totalitário) diz sobre um nós, milhares
11 Apesar de o juiz ter determinado a retificação do documento no ano de 2012, foi somente no dia 18/2/2014
que o pedido foi deferido no Tribunal de Justiça de São Paulo, portanto, 38 anos depois da morte de João Batista
Franco Drummond.
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de outros militantes assassinados e desaparecidos políticos em situação
semelhante.
Se, em Exílio, a literatura registra a luta pela verdade na instância
jurídica, em A revolta das vísceras, o gesto de denúncia se efetua por
meio do apelo a uma política de memória, ao não esquecimento dos
gritos dos torturados e dos jovens militantes mortos e jogados em mesas
de necrotérios:
Quando tenho insônia [...], e é muito comum que eu a
tenha, às vezes me surpreendo diante meu próprio horror,
provocado pela conclusão primária de que foi o fato de
ousar pensar diferente e a tentativa de agir segundo esse
pensar, que determinou o assassinato frio de tanta gente. [...]
Não, nessas noites eu não quero explicações políticas, nem
econômicas, nem sociológicas, não desejo qualquer teoria
sobre o poder, e qualquer caminho erudito de explicação
do nosso tempo e do nosso mundo venham turvar esse
meu horror, minha revolta e minha perplexidade. Quero
meu medo e meu horror em estado bruto, quero puramente
senti-los, quero conservar toda minha impotência para
compreender essas mortes, quero gelar, tremer, suar e
chorar ao lembrar esses mortos, porque só assim posso
crer que não mataram também a minha sensibilidade. [...]
Nessas noites, sem pudor, [...] eu quero sentir que todo
meu corpo e meu rosto se contraem, ao ouvir, ao imaginar
os gritos terríveis, gritos de gente massacrada, nas longas
noites de tortura, ao imaginar os corpos se dobrando sobre
si mesmos, perfurados de balas, ao imaginar corpos jovens
jogados sobre mesas geladas de necrotérios e, depois,
enterrados como despojos de ninguém, em covas nunca
reveladas. Eu quero não esquecer e quero que saibam que
não posso esquecer.
Ah, [...] eu queria gritar e gritar meu grito impotente,
sabendo que nenhuma linguagem de panfleto, onde as
palavras parecem mais mortas que os mortos, vai substituílo. (MOURA, 1982, p. 36).

A citação textualiza a violência praticada pelo Estado repressivo.
A personagem Clara, ao chorar e se revoltar pelas vítimas, recusa os
saberes institucionalizados, isto é, as explicações políticas, econômicas,
sociológicas e a linguagem do panfleto. No lugar desse saber “racional”,
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“teórico”, “acadêmico” e “embasado”, outra forma de resistência
emerge: a escuta dos gritos, o sentir medo, vivenciar o horror em estado
bruto, as lágrimas, tremores e suores. Um saber que se dá pelo corpo
angustiado e por um ato de luto público, uma vez que Clara quer lembrar
não somente de seu familiar (o companheiro assassinado), mas de todos
aqueles que são enterrados “como despojos de ninguém, em covas
nunca reveladas”. Dessa forma, “a escritura reinscreve uma memória
de violência, mas também de resistência, pelo trabalho de luto que o
testemunho possibilita” (AZEVEDO BOCCHI, 2017, p. 1814).
Por esse viés, não se busca apaziguar o passado, pelo contrário,
há uma admissão da impotência nessa formação discursiva (HAROCHE,
HENRY, PÊCHEUX, 2007) como arma que demarca a indignação diante
do poder totalitário. Assim, o grito é impotente diante de tal horror,
mas paradoxalmente se perfaz como uma resistência à morte: “quero
conservar toda a minha impotência para compreender essas mortes,
quero gelar, tremer, suar e chorar aos lembrar esses mortos, porque só
assim posso crer que não mataram a minha sensibilidade”.
Considerando o grito como uma forma de denúncia, Modesto
(2018, p. 138-39) observa “seja quando o aparelho repressor do Estado
impõe o silêncio seja quando os aparelhos ideológicos do Estado
colocam o silêncio como demanda [...], a resistência encontra espaços
num grito que se faz denúncia”. No texto, há pelos menos dois gritos: os
das vítimas e o da sobrevivente. Assim, tanto podemos pensar por meio
da formulação de Pêcheux (retomada por Modesto em sua relação com
a denúncia): falar [ou gritar (o grito impotente)] quando se exige silêncio,
quanto é possível pensar em uma paráfrase dessa mesma formulação que
igualmente mostra um gesto de resistência: escutar [os gritos terríveis, os
gritos de gente massacrada] quando se exige esquecimento.
É crucial destacar também a relação entre o desejo de lembrar e
o dever da memória: “Eu quero não esquecer e quero que saibam que
não posso esquecer”. Nesse sentido, é pela negação no encandeamento
da frase, que observamos que não basta para o sujeito recordar os
acontecimentos, há um dever de transmitir essa memória dos horrores.
Isto é, mostra como o testemunho se liga a uma alteridade (a um apelo
constante ao não esquecimento).
No próximo tópico, ainda abordando a questão da memória e do
testemunho, analisaremos o gesto de inscrição do nome do morto em
uma perspectiva que considera a literatura de teor testemunhal como um
lugar possível para a tentativa de realização de um luto.
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TESTEMUNHO E LUTO: AS DEDICATÓRIAS AOS MORTOS
O que caracteriza a espécie humana é justamente cercar o
cadáver de algo que constitua uma sepultura, de sustentar
o fato de que isso durou. A lápide ou qualquer outro sinal
de sepultura merece exatamente o nome de “símbolo”. É
algo humanizante. (LACAN, 2005, p. 36)

Em Luto e Melancolia, Freud (2011, p. 48) define o luto como “a
reação à perda de uma pessoa querida ou de uma abstração que esteja
no lugar dela, como pátria, liberdade, ideal etc.”. Essa perspectiva é
interessante, pois expande a relação do luto com outras perdas, o que
se torna um gesto de leitura essencial na análise de discursos sobre a
ditadura, pois, além da morte de familiares, amigos e companheiros,
acrescentam-se outras perdas, como notamos, por exemplo, no relato de
Cristelli (2016, p. 147): “Minha família viveu todo o ‘peso simbólico’: os
direitos civis suprimidos, a perda de identidade, as perdas de diplomas...
A vida na clandestinidade priva as pessoas de suas verdades, de sua
assinatura, da sua história de família e isso se estende à vida social”. No
entanto, consideramos também a problematização feita por Ribeiro (2020)
a respeito da concepção de “abstração” que está imbricada na definição
de Freud. Recorrendo ao texto “Ideologia: aprisionamento ou campo
paradoxal”, de Pêcheux, o autor pondera que “tais elementos listados por
Freud não são abstrações, mas objetos paradoxais, estruturados segundo
relações de forças heterogêneas, móveis e historicamente determinadas”
(RIBEIRO, 2020, p. 104).
Jean Allouch (2008) se embasa em Philippe Ariés para compreender
o luto em sua dimensão histórica. Segundo o autor, a Primeira Guerra
Mundial traz uma mudança no estatuto da morte e do luto. Dessa forma,
no horizonte de uma “perda seca”, lidamos com uma tripla
ausência: não há mais morte no grupo, não há mais morte
de si e, como consequência, não há mais luto. Na ausência
de reconhecimento coletivo no grupo, a morte deixa de ser
um fato social; o luto é amenizado e tornado indecente.
(BOCCHI, 2021, p. 3).

No tocante a ditadura civil-militar, essa morte seca é ainda
mais acentuada devido ao não reconhecimento do Estado e de
parte da sociedade em admitir os crimes cometidos, assim como o
desaparecimento de corpos de presos políticos, muitos até hoje não
encontrados.
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Na ausência de um corpo, de um enterro, de honrarias e de
reconhecimento, pensamos que há espaço para resistir e se revoltar
contra essa memória impedida. Nesse sentido,
eventualmente, a obra de arte é capaz de escancarar a
obscenidade da morte insepulta, conjurando espectros e
recebendo, em pleno rosto, o facho de trevas que assombra
seu tempo. Não raro, ela não recua diante desse ato de
luto: o de erigir – em seu próprio corpo – uma lápide aos
inumados da história (RIBEIRO; RIBEIRO, 2022, p. 374).

Ao analisar a obra Inventário de Cicatrizes, de Alex Polari,
Ribeiro comenta sobre a epígrafe-dedicatória do poeta aos mortos e aos
sobreviventes da ditadura. Essas palavras funcionam “como ponto de
cessação da impossibilidade de nomear a perda, [onde] ele constrói um
inventário-mausoléu, posicionando-se no limiar que une os vivos e os
mortos” (RIBEIRO, 2020, p. 90).
De forma semelhante, as duas autoras viúvas convocam o morto
e os sobreviventes em suas dedicatórias, fazendo-as, ao mesmo tempo,
um espaço de denúncia (MODESTO, 2018) e de ex-criptura (RIBEIRO,
2020).
[1] A GILDO
o homem belíssimo com quem aprendi o amor,
meu companheiro, assassinado pela ditadura, em outubro
de 71.
A TERESA, nossa filha
A RINO,
o homem bonito com quem diariamente volto a viajar no
amor,
e a nossos filhos,
TESSA,
ELISA
E TIAGO.
A seu Agostinho e Dona Célia, os pais de Gildo, em quem
admiro a força, a coragem,
a capacidade de retomar a vida. (MOURA, 1982, n. p).
[2] Dedico esse livro a:
João Batista Franco Drummond
Rosa e Silvia
Para as crianças filhas de pais perseguidos
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Pelas forças da repressão da ditadura militar
(1964/1985)
Para minha família: de origem, criada, recomposta,
Ampliada. (CRISTELLI, 2016, n. p).

Nas duas dedicatórias, o marido assassinado figura como o
primeiro nome a ser mencionado. Essa ordem não é aleatória, ela indica
um gesto político que delineia o teor testemunhal dos livros. É como se
fosse preciso marcar a importância política desse sujeito, dando-lhe uma
memória, uma homenagem póstuma.
Já as referências aos vivos dimensionam o aspecto trágico da
violência cometida pelo Estado. A partir dos verbos voltar, retomar e
recompor, podemos compreender que algo de uma perda é inscrito por
meio de um efeito de “implícito” em uma rede de memória (PÊCHEUX,
1999), marcando esse “pequeno pedaço de si”12 (ALLOUCH, 2008)
perdido com o assassinato do ente familiar. Assim,
a) Mariluce Moura volta a viajar no amor;
b) Os pais de Gildo têm a força, a coragem e capacidade de
retomar a vida;
c) A família de Ester Cristelli é recomposta.
É notável o gesto de denúncia nas duas dedicatórias. Se em
Exílio a ênfase incide nos sobreviventes “para as crianças filhas de pais
perseguidos pelas forças da repressão da ditadura militar (1964/1985)”,
em A revolta das vísceras, à maneira de um epitáfio, Gildo é definido
tanto pelo afeto quanto por meio de uma denúncia ao crime cometido
contra ele. Nesse viés, é demarcado que o assassinato do marido foi
realizado pela ditadura no mês de outubro de 1971.
Ressaltamos que esse gesto não é apenas uma forma de lembrança
dos acontecimentos, é, sobretudo, outra forma de inscrever o nome do
morto na história, produzindo outras narrativas.
CONSIDERAÇÕES FINAIS

Considerando que a literatura de teor testemunhal de viúvas
de militantes e desaparecidos políticos ainda é pouco estudada
academicamente, este artigo procurou dar visibilidade a duas obras
importantes dentro dessa temática: A revolta das vísceras: uma visão
feminina da luta armada no Brasil. Uma história de paixão e morte
12 A partir do conto “Agwi, o monstro celeste”, do escritor japonês Kenzaburo Oe, o psicanalista Jean-Allouch
(2008, p. 12) define o luto como um ato de sacrifício do enlutado. O “‘pequeno pedaço de si’, eis, propriamente
falando, o objeto desse sacrifício de luto, esse pequeno pedaço nem de ti nem de mim, de si; e, portanto: de si e
de mim, mas na medida em que tu e eu permanecem, em si, não distintos”.
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(1982), de Mariluce Moura, e Exílio (2016), de Ester Cristelli. Apesar das
diferenças, ambos os livros são relevantes para pensarmos a problemática
da literatura de teor testemunho, dado que, nas duas obras, vemos a
relação entre a impossibilidade e a necessidade de narrar o trauma.
Nesse embate, é uma regularidade que há, ao mesmo tempo, um gesto
de denúncia aos crimes atrozes cometidos pela ditadura e uma tentativa
de inscrição de um luto público pelo viés da escrita.
Por fim, acentuamos que, ao estudarmos discursivamente essas
obras, podemos contribuir com os estudos sobre o tema, na medida em
que tais obras permitem desnaturalizar estereótipos pejorativos em torno
do imaginário social sobre a viuvez feminina.
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RESUMO

Este trabalho analisou pragmaticamente a ocorrência da ruptura
das máximas de Grice em tirinhas. Para tanto, partimos do seguinte
questionamento: Por que o abandono das máximas de Grice, em tirinhas,
gera humor? O objetivo geral deste estudo é identificar como o abandono
das máximas de Grice, em tirinhas, cria o humor. O aporte teórico faz uso
dos estudos de Wittgenstein (1975), Grice (1975), Ferreira (2000), Mey
(2001), Bräscher (2002), Silva (2006), Tavares (2006), Levinson (2007),
Silveira (2007), Cançado (2008), Costa (2009), Nóbrega (2016), Silva
(2017), Marcondes (2017) e Arroyo (2020). A pesquisa desenvolvida por
nós tem caráter qualitativo. Analisamos cinco tirinhas do Dr.Pepper. O
resultado aponta que o humor, nas tirinhas do Dr. Pepper , manifesta-se
pelo abandono de duas máximas de Grice: a máxima da quantidade e
a de modo.
Palavras-chave: Implicaturas; máximas de Grice; tirinhas.
ABSTRACT

This work pragmatically analyzed the occurrence of the rupture
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of Grice maxima in strips. Therefore, we started with the following
question: Why does the abandonment of Grice's maxims, in strips,
generate humor? The general objective of this study is to identify how the
abandonment of Grice's maxims, in strips, creates humor. The theoretical
contribution makes use of studies by Wittgenstein (1975), Grice (1975),
Ferreira (2000), Mey (2001); Bräscher (2002), Silva (2006), Tavares
(2006); Levinson (2007), Silveira (2007), Cançado (2008), Costa (2009),
Nóbrega (2016), Silva (2017), Marcondes (2017) and Arroyo (2020).
The research developed by us is qualitative in nature. We analyzed five
strips by Dr.Pepper. The result shows that humor, in Dr. Pepper’s strips, is
manifested by the abandonment of two of Grice's maxims: the maximum
of quantity and that of mode.
Keywords: Implications; grice maxims; comic strips.
INTRODUÇÃO

É inegável que ao produzirmos um enunciado estaremos diante
de duas possibilidades de significado: o que está dito explicitamente e o
que é entendido por um processo inferencial, fora do código linguístico,
construído a partir de premissas, que serão julgadas como verdadeiras
ou falsas, e que criarão diferentes conclusões.
Nossa atenção se volta, portanto, para a compreensão dos
significados implícitos presentes nos enunciados de uma língua. Partimos
do pressuposto de que nem tudo é compreendido e que por isso há
muitos mal-entendidos durante a comunicação.
Assim, nosso objetivo, neste trabalho, é identificar como o
abandono das máximas de Grice em tirinhas cria o humor. Para tanto,
partimos do seguinte questionamento: Por que o abandono das máximas
de Grice em tirinhas gera humor?
Nossa análise, portanto, é de caráter pragmático, porque vai além
do dito, procurando ver as informações que são transmitidas e não
são explicitamente veiculadas. Baseamo-nos nas máximas de Grice,
destacando as suas infrações e as decorrências disso no contexto das
tirinhas do Dr. Pepper.
Nossa fundamentação teórica ancora-se em Wittgenstein (1975),
Mey (2001), Tavares (2006), Levinson (2007), Nóbrega (2016), Silva
(2017) e Marcondes (2017), que mostram a linguagem em ação, ou seja,
em diferentes contextos; Costa (2009), Grice (1975), Silveira (2007),
que falam sobre o princípio de cooperação; e, por fim, Ferreira (2000),
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Bräscher (2002), Silva (2006), Cançado (2008) e Arroyo (2020), que
explicam como a ambiguidade se manifesta em textos.
Assim, vendo a compreensão de um enunciado indo além da
decodificação, percebemos que o humor, nas tirinhas, manifesta-se na
infração das máximas de Grice. No caso de nosso estudo, que procurou
ver as ocorrências da ambiguidade, constatamos que a sua manifestação
dá-se com o abandono da máxima de quantidade e da máxima de modo.
A VISADA PRAGMÁTICA

A pragmática é uma parte da linguística derivada da filosofia da
linguagem ordinária, que surge das ideias propostas por Wittgenstein
e da crítica de Russell aos escritos de Strawson. Auroux (1998) expõe
que essa parte da filosofia voltava-se para o estudo da linguagem no
cotidiano dos homens, dando acesso aos conhecimentos adjacentes ao
uso.
Segundo Silva (2017), é a partir do livro de Wittgenstein
(1975), Investigações Filosóficas, em que substitui o paradigma da
representatividade pelo paradigma da comunicabilidade, que o uso
da linguagem, ou melhor, a linguagem em ação nos contextos sociais,
ganha destaque em suas reflexões.
É a partir de Charles Morris, no início do séc. XX, com a Semiótica
(MEY, 2001; TAVARES, 2006; LEVINSON, 2007), que a pragmática ganha
relevância, diante da delimitação entre sintaxe, indicando o estudo da
relação formal dos signos entre si, ou seja, a construção da a estrutura
do enunciado; semântica, a relação dos signos entre si e sua possível
significação; e pragmática, a relação entre signos e seus intérpretes.
Para Nóbrega (2016), na visão morrisiana, essas ciências têm em
comum o estudo do significado, mas em diferentes abordagens. Ele diz
que entender a semântica é limitar o significado em nível de sentença,
sendo importante considerar a descrição e a análise linguística sem o
contexto e o usuário.
Já no que se refere à pragmática, Nóbrega (2016) mostra que a
relevância é dada à perspectiva do usuário, inserido em dado contexto.
Isso posto, podemos falar que os elementos necessários a serem
observados em uma análise pragmática são: o usuário e a situação social.
Ao fazer reflexões sobre como definir pragmática, Levison
(2007) diz que poderíamos indicá-la numa perspectiva funcional da
linguagem, aproximando-a da sociolinguística e da psicolinguística. O
autor mostra que a preocupação dessa ciência está relacionada ao uso
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da linguagem, e não com a descrição da estrutura linguística. Assim,
enquanto a gramática estaria preocupada com as formas linguísticas,
desconsiderando o contexto, a pragmática levaria em conta essas formas
inseridas em situações de uso.
Entretanto, o próprio autor diz ser bastante rasa essa diferença,
uma vez que há outras ciências linguísticas que se preocupam com as
estruturas linguísticas em contexto. Dessa forma, explica Levinson (2007),
a pragmática estuda a estrutura linguística dependente de contexto,
como princípios de uso e de compreensão sem nenhuma relação com a
estrutura linguística.
Nessa construção conceitual de pragmática, o autor enumera
gradativamente características consideradas por essa ciência: o uso da
língua, linguagem no contexto, o que não é capturado pela semântica, a
relação entre língua e contexto, capacidade dos usuários de emparelhar
sentenças com o contexto, até chegar a nomes como dêixis, implicatura,
pressuposição, atos de fala e estrutura discursiva.
PRAGMÁTICA E IMPLICATURAS: AS MÁXIMAS DE GRICE

Existem, no momento da comunicação, significações explícitas, o
posto, e significações implícitas, o pressuposto, que é considerado tanto
pela semântica como pela pragmática.
Os falantes de uma língua fazem inferências nos significados
implícitos. Para entendermos esses significados, recorremos à Teoria das
Implicaturas de Grice, com o intuito de explicar que o significado não se
apresenta apenas no que é explícito na comunicação.
Começamos com a posição de Costa (2009), que menciona que
o ponto inicial de análise do conceito de implicatura é o entendimento
da Teoria da comunicação de Grice, que afirma que, quando dois
indivíduos estão conversando, existem leis implícitas que conduzem
o ato comunicativo, ou seja, existem normas comuns e implícitas que
caracterizam um sistema cooperativo entre eles.
Grice (1975 apud COSTA, 2009) denomina ao conjunto de
regras que regem a comunicação, em que falante e ouvinte controlam
a produção de significado, de princípio de cooperação. Para ele,
existem quatro máximas que são basilares para que a comunicação seja
bem sucedida: a máxima da quantidade, segundo a qual existe uma
quantidade certa de informação em uma mensagem e, por isso, o falante
deve controlar a informação em dois sentidos: a mensagem deve ser tão
informativa quanto necessário para a conversação e a informação deve
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estar na quantidade certa; a máxima da qualidade, a qual se volta para a
verdade, afirmar apenas o que pode ser evidenciado adequadamente; a
máxima da relação, ligada à relevância; e, por fim, a máxima do modo,
ligada à clareza e à expressão ordenada, destacando a necessidade de
evitar a obscuridade de expressão, a ambiguidade e a prolixidade.
Silveira (2007, p. 35) afirma que Grice trabalha com a inferência
pragmática, ou implicaturas, que são vistas como proposições implicadas
pelo enunciado de uma frase ou de um contexto. Para ela, na visão de
Grice, implicatura:
(...) trata-se de proposições que estão implicadas pelo
enunciado de uma frase em um determinado contexto,
ainda que essa proposição não faça parte do que é
efetivamente dito. Esse conceito é um recurso teórico, que
visa a oferecer um tratamento complementar à Semântica.
(SILVEIRA, 2007, p. 35)

Como vimos, a inferência está relacionada ao que não é dito.
Para Silveira (2007), é Grice quem organiza toda a explicação sobre o
dito, o que apresenta valor semântico, sendo convencional ou literal,
e o implicado, o significado que está relacionado ao contexto da
conversação, sendo assimilado mediante um raciocínio lógico.
A autora também apresenta que a contribuição de Grice está em
mostrar que a explicação do significado de um enunciado está naquilo
que o falante quer dizer. Então, não é só o dito que significa, mas também
o que queremos manifestar dizendo.
Grice (1975 apud VIEIRA, 2012) introduz o termo implicatura,
considerando duas possibilidades de ocorrência: a implicatura
convencional, que se volta para a significação literal das palavras, e a
implicatura conversacional, que está fora do código linguístico, sendo,
portanto, implícito.
A AMBIGUIDADE COMO RECURSO DE HUMOR

Costumeiramente, deparamo-nos com frases ambíguas. A
ambiguidade ocorre na construção de um enunciado no qual se detecta
mais de um sentido. Ela está relacionada aos fenômenos da conotação,
que é compreendida como um significado subjacente ou secundário de
uma palavra, e da polissemia, a multiplicidade de significação.
Para Ferreira (2000), a ambiguidade, no que se refere ao significado,
ora desloca o foco para o falante, ora para o receptor. Existe um jogo
entre o que é enunciado explicito e implicitamente.
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Para a autora, existem algumas características da ambiguidade: ser
regionalista, presente em situações culturais, e ser intraduzível, ou seja,
no momento da tradução de textos, elas tendem a desaparecer. Bräscher
(2002) mostra a ambiguidade relacionando-a a contextos, ou seja, os
significados extraídos de um enunciado dependem do local em que são
usados.
Silva (2006) expõe alguns fenômenos linguísticos que auxiliam
ou provocam o surgimento da ambiguidade em enunciados: a
policategorização, ou seja, quando uma palavra apresenta a possibilidade
de ser categorizada de diferentes formas (substantivo, adjetivo, verbo);
a ambivalência, quando há, segundo Ferreira (2000), uma duplicidade
interna a ser resolvida; a metáfora, o emprego de uma palavra em contexto
diferente do seu, por analogia ou comparação; o duplo sentido, que está
desvinculado do sujeito falante e, portanto, da língua; a indeterminação,
que também margeia a ambiguidade, podendo ser confundida com ela;
a vaguidade, que mostra que a ambiguidade pode ser causada por falta
de informação na sentença; a polissemia, que valoriza a interpretação
no contexto, uma vez que pode assumir significados diferentes; a
anáfora, a repetição sistemática de uma expressão; a sinonímia, quando
uma palavra tem o mesmo significado que outra; os homônimos, isto é,
palavras pronunciadas da mesma maneira, mas que possuem significado
e origem diferentes; e por fim, a homografia, palavras escritas da mesma
maneira, mas que possuem significados diferentes.
Arroyo (2020, p. 35) apresenta uma classificação de ambiguidade:
ambiguidade sintática, em que percebemos que a sintaxe cria diferentes
possibilidades de combinação entre as palavras de uma sentença; a
ambiguidade de escopo, quando a interpretação de uma palavra depende
da interpretação de outra; a ambiguidade semântica, que se volta para
a identificação de expressões dêiticas (referindo-se a um elemento no
contexto); ambiguidade lexical, quando uma palavra apresenta mais de
um sentido ou quando existe uma “identidade de forma entre os itens
lexicais”, podendo ser gerada a partir da homonímia ou da polissemia.
Para a autora, retomando as palavras de Cançado (2008 apud
Arroyo, 2020), a homonímia está relacionada a muitos sentidos atribuídos
a um léxico ambíguo, podendo se manifestar por palavras homógrafas
(mesma grafia e pronúncia e significados diferentes) ou homófonas
(mesmo som, mas grafia e sentidos distintos).
Arroyo (2020) explica que a homonímia está para o significante da
palavra, ao passo que a polissemia prende-se ao significado. Cançado
(2008 apud Arroyo, 2020) argumenta que, no que se refere à polissemia
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no contexto da ambiguidade, a ocorrência dá-se quando os possíveis
sentidos da palavra ambígua apresentam alguma relação entre si.
Ao analisarmos a ambiguidade neste estudo, procuramos olhar não
apenas a palavra e a sentença como um todo, mas buscamos verificar o
significado no contexto criado pelas tirinhas.
METODOLOGIA

A pesquisa desenvolvida por nós tem caráter qualitativo, uma
vez que prende-se à subjetividade dos pesquisadores e valoriza a
interpretação. Segundo Chizzotti (2006), o sujeito-observador é parte
integrante do processo de conhecimento e interpreta os fenômenos,
atribuindo-lhes um significado. Dessa forma, procuramos buscar uma
compreensão do fenômeno ambiguidade em tirinhas.
Analisamos cinco tirinhas do Dr. Pepper, que foram retiradas do
site https://doutorpepper.com.br/category/18-area/page/4/. Para tanto,
fizemos uma análise prévia e escolha aleatória de tirinhas que usavam a
ambiguidade, a fim de compreender como ocorre a ruptura das máximas
de Grice, gerando a ambiguidade. Fizemos, portanto, uma análise
pragmática.
ANÁLISE PRAGMÁTICA DA RUPTURA DE MÁXIMA DE QUANTIDADE E
MODO DE GRICE EM TIRINHAS

Wittgenstein (1975 apud SILVA, 2017), em Investigações Filosóficas,
destacou a dimensão do uso do signo, considerando seus elementos
extralinguísticos, na busca do sentido linguístico, ou seja, substituiu o
paradigma da representatividade pelo paradigma da comunicabilidade.
Marcondes (2017) enfatiza que Wittgenstein rompe com a dicotomia
entre linguagem e realidade, ou seja, a linguagem e a realização do seu
ato seriam indissociáveis. Assim, mediante os estudos wittgensteinianos,
temos o estudo da palavra no uso cotidiano, sendo necessário o exame
dos vários contextos em que o signo é usado.
Optamos, dessa forma, por analisar a linguagem em uso, seguindo
os pressupostos teóricos de Levinson (2007) e Nóbrega (2016), que
veem a linguagem considerando os usuários e a situação social.
Especificamente, procuramos entender a produção de ambiguidades em
tirinhas do Dr. Pepper, para tanto fizemos uma seleção de cinco.
O ponto de partida de nossa análise é o princípio de cooperação
de Grice. Recordamos o posicionamento de Costa (2009), que diz
ser a análise do conceito de implicatura o ponto central da Teoria da
Comunicação de Grice, que mostra que, ao conversar, há leis implícitas
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que conduzem o ato comunicativo, criando um sistema cooperativo
entre os interactantes.
Então, verificamos as contribuições dos interactantes para
a conversação no desenvolvimento da interação. Enfatizamos,
especificamente, a ruptura das máximas de Grice em tirinhas do Dr.
Pepper com ambiguidades, conforme vemos a seguir:
Tirinha 1

Percebemos a ruptura de duas máximas de Grice na tirinha 1, a
máxima de quantidade e a de modo. A primeira acontece, porque a
informação não é dada na quantidade certa: “Joselito, me vê uma porção
de pipoca?”. Por isso, o artigo indefinido “uma” passa a ser visto também
como numeral, ocasionando ambiguidade. A resposta do receptor tornase ambígua, porque a palavra “uma” pode ser interpretada como “uma
– numeral” ou “uma- artigo indefinido”, “uma porção de pipoca”. A
resposta dada mostra a quebra das máximas de quantidade e de modo
pelo falante. Há pouca informação na solicitação feita, o que ajuda o
receptor a compreender que seria uma só pipoca. Como é sabido, a
ambiguidade pode se manifestar na ausência de clareza.
Percebemos, portanto, uma diferença entre o que é dito e o que é
significado. (GRICE, 1975). O abandono das máximas de Grice também
ocorrem na tirinha 2 abaixo:
Tirinha 2
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Nesse caso, a resposta do receptor, “sim”, à pergunta “Então você
faz programa?” também não traz a quantidade de informação necessária,
uma vez que ele parte do pressuposto de que o emissor seria capaz de
fazer a leitura do contexto. Além disso, a palavra “programa” passa a ter
dois sentidos: para o emissor, “sistema operacional”, para o receptor,
programa de sexo, acarretando a ambiguidade e ferindo a máxima
de modo de Grice. Mais uma vez fica marcado o que Grice (1975)
abordou em seus estudos: o que é implicado nem sempre é codificado.
Há inferências feitas tendo por base a relação travada no contexto e os
participantes que fazem parte dela.
Retomando os estudos de Ferreira (2000) e Bräscher (2002) sobre
a ambiguidade, identificamos duas características presentes nos casos
analisados: o deslocamento do significado, ora para o falante, ora para o
receptor e a sua relação com o contexto analisado.
Um ponto que merece destaque, no estudo feito, é que a infração da
máxima de quantidade, ausência de informação, origina a ambiguidade
do tipo vaguidade, na visão de Silva (2006).
Tirinha 3:

Esse exemplo traz, também, a ocorrência do abandono da máxima
da quantidade e da máxima de modo de Grice. A da quantidade, porque
não há, da parte do emissor, uma explicação do que seria “faz tudo” e
a de modo, pois a mesma expressão passa a ser percebida, no contexto,
como ambígua: faz tudo de sexo ou faz qualquer serviço.
Conforme Grice (1975) apresenta em seus estudos, os interactantes
cooperam e fornecem informações relevantes para os significados de
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suas conversas. Existe, portanto, um jogo de significados confirmados
ou descartados no decorrer do diálogo. Fica evidente que os sentidos
extraídos dos enunciados tem uma relação próxima do contexto em que
ocorre a conversação (BRÄSCHER, 2002).
Assim como ocorreu com a tirinha 3, as tirinhas 4 e 5 manifestam
a necessidade de considerarmos o contexto para sua interpretação:
Tirinha 4

Para Silva (2006), o fenômeno linguístico vaguidade ocorre sempre
em contextos em que há falta de informação. Observamos que, na tirinha
4, a expressão “o dia de amanhã” pede acréscimos de termos: o que
acontecerá no dia de amanhã (grifo nosso). A falta deles acarreta duas
interpretações: o dia de amanhã é incerto ou a sequência de dias (sextasábado). Do mesmo modo, observamos na tirinha 5, a seguir:
Tirinha 5

A expressão “dá um gole”, pela análise do contexto, gera a
possibilidade de duas formas de compreensão: “Dá-me um gole?”/ “Eu
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quero beber um gole”, ou “O que tem aí, no recipiente, dá um gole?”.
Mais uma vez, evidenciamos que a falta de informação e a falta de
clareza criam a ambiguidade na tirinha 5.
Percebemos que, em todas as tirinhas, há a presença da implicatura
conversacional de Grice (1975), pois a inferência que fazemos dos
enunciados apresentados vão além do significado usual das palavras.
Além de ficar evidente que, para a formação do humor, há o abandono
de duas máximas de Grice: a de quantidade e a de modo.
Consideramos, nesta análise, a ambiguidade como um recurso
que mostra o que está subjacente em cada estrutura linguística ambígua.
Isso posto, percebemos que não é possível analisar a estrutura linguística
isoladamente.
Vale destacar que, ao analisarmos a ambiguidade nas tirinhas do
Dr. Pepper, a ruptura da máxima de Grice, máxima de modo, criando a
ambiguidade, acontece não apenas pelo significado literal da palavra,
mas pela presença da mesma no contexto.
Constatamos, considerando a classificação de Arroyo (2020),
que o tipo de ambiguidade presente na análise feita é lexical (tirinha
1 e 2), porque há palavras que apresentam mais de um sentido (uma e
programa); e semântica (tirinhas 3,4 e 5), pois temos expressões que,
no contexto analisado, geram mais de um significado (faz tudo, o dia
de amanhã e dá um gole). Ocorrendo a homonímia, segundo Cançado
(2008 apud Arroyo, 2020), nos dois primeiros casos.
É perceptível que o abandono das máximas de Grice acarreta, nas
tirinhas, a quebra da regra da quantidade e da regra de modo (seja claro),
o que gera a ambiguidade.
CONSIDERAÇÕES FINAIS

Fica evidente, no desenvolvimento deste estudo, que uma
informação de um enunciado vai além do que pode ser dito. Existe a
possibilidade de indicarmos a presença da implicatura conversacional
nas tirinhas do Dr. Pepper.
Assim, as tirinhas do Dr. Pepper usam da ruptura de duas máximas
de Grice, a máxima da quantidade e a máxima de modo, o que gera
ambiguidade, e, consequentemente humor, presente na sacada de não
dizer o óbvio, considerando o contexto de realização.
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RESUMO

Este artigo consiste em uma análise sobre a construção dos processos
referenciais pela anáfora em um texto escrito por uma participante do
Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), com o propósito de descrever
os tipos de expressões anafóricas que nomeiam esses processos e as
funções que tais expressões desempenham na construção dos sentidos
textuais. Pelo viés metodológico, caracteriza-se como uma pesquisa
documental, de natureza básica, de caráter descritivo e orientada por
uma abordagem qualitativa. Pelo viés teórico, a discussão desenvolvese, sobretudo, à luz dos estudos de Cavalcante (2018), de Cavalcante e
Brito (2013), de Cavalcante, Custódio Filho e Brito (2014) e de Koch e
Elias (2012, 2018). Como resultado, constata-se que as estratégias de
referenciação são, em grande parte, responsáveis pela construção de
sentidos, pelo efeito persuasivo que exercem sobre o interlocutor, além
de contribuir para a organização e para a progressão temática do texto
e, por conseguinte, para a construção da coerência.
Palavras-chave: Referenciação; anáfora; função textual-discursiva; construção
de sentidos; coerência textual.
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ABSTRACT

This article consists of an analysis about the construction of
referencing processes by anaphora in a text written by a participant of
the National High School Exam (ENEM), with the purpose of describing
the types of anaphoric expressions that name these processes and the
functions that such expressions play in the construction of text meanings.
From the methodological standpoint, it is characterized as a documental
research, of basic nature, descriptive and guided by a qualitative
approach. From the theoretical standpoint, the discussion is developed,
above all, in light of the studies by Cavalcante (2018), Cavalcante and
Brito (2013), Cavalcante, Custódio Filho and Brito (2014) and Koch and
Elias (2012, 2018). As a result, it is found that referencing strategies
are largely responsible for the meaning construction, and also for the
persuasive effect they exert on the interlocutor, in addition it contributes
to the organization and thematic progression of the text and, therefore,
for the construction of coherence.
Keywords: Referencing; anaphora; textual-discursive function; meaning construction; text coherence.
INTRODUÇÃO

A referenciação tem ganhado bastante espaço no âmbito dos
estudos linguísticos nos últimos anos. Isso se dá devido à sua enorme
contribuição para a construção dos sentidos nos textos e para a
orientação da atividade discursiva, tendo em vista que, ao produzir
um texto, o locutor é guiado pelas suas intenções comunicativas e
suas escolhas textuais devem refletir essas intenções. Nesse aspecto, a
referenciação tem se mostrado uma estratégia promissora, uma vez que,
pelos processos referenciais estabelecidos, é possível delinear o projeto
de dizer do locutor e possibilitar, na prática da interação, uma múltipla
construção de sentidos.
Sob esse viés, este artigo propõe descrever os processos de
referenciação anafórica que se constroem em um texto verbal,
evidenciando a função textual-discursiva que cumprem esses processos.
Ao passo que identificamos uma expressão referencial anafórica e
reconhecemos o papel que essa expressão desempenha, estamos
promovendo a construção de sentidos e contribuindo para a ampliação
dos estudos referenciais.
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Ao utilizarmos como objeto de análise um texto verbal, produzido
em um contexto de avaliação, como as redações do Exame Nacional
do Ensino Médio (ENEM), em que o texto é guiado por uma sequência
dissertativa-argumentativa, que limita a produção a um quantitativo
de linhas, temos a pretensão de elucidar que, se as estratégias de
referenciação forem trabalhadas em sala de aula, podem contribuir
positivamente para o desenvolvimento da escrita do aluno e para a
produção de sentidos. Tais estratégias não se restringem aos textos
verbais, todavia, como estes se consagram como a prática mais comum
nos ambientes escolares, priorizamos este estudo com base em um texto
regularmente desenvolvido em sala de aula, sobretudo, no último ano
do ensino médio, a redação para o ENEM.
O objetivo desta abordagem é, pois, descrever os tipos de
anáforas que se constroem nos processos referenciais e as funções que
essas expressões anafóricas desempenham, em favor da construção de
sentidos no texto. Nesse propósito, pautamo-nos, especialmente, nos
postulados de Cavalcante (2018), Cavalcante e Brito (2013), Cavalcante,
Custódio Filho e Brito (2014), Koch e Elias (2012, 2018), além de outros
pesquisadores que em muito têm contribuído para os estudos na área.
O presente artigo, por fim, está organizado em sete seções, quais
sejam, estas linhas introdutórias, seguidas de uma contextualização
da referenciação, de uma caracterização das expressões anafóricas
e de uma síntese de algumas das funções cumpridas pelas expressões
referenciais, em seguida, apresentamos os aspectos metodológicos, a
análise propriamente dita e, por último, as nossas considerações acerca
dos achados.
A CONSTRUÇÃO DOS OBJETOS DE DISCURSO: DA NOÇÃO DE REFERÊNCIA AO PROCESSO DE REFERENCIAÇÃO

Nos estudos iniciais acerca da referenciação, esta era considerada
como uma representação das coisas ou do estado das coisas, uma
espécie de referência em que uma palavra correspondia a um objeto, a
qual, para uma melhor compreensão, pode ser ilustrada pelas metáforas
do espelho e do reflexo, baseada em um mapeamento das palavras sobre
as coisas (MONDADA; DUBOIS, 2018 [1995]). A partir dos trabalhos
de Mondada e Dubois (2018 [1995]), essa noção de referência vai
perdendo espaço, dando lugar à noção de referenciação, uma vez que,
para as autoras, essa concepção inicial pressupunha a existência de um
mundo autônomo discretizado em objetos, anterior ao discurso, e as
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representações da língua eram meras instruções que deviam se adequar
a esse mundo preexistente.
Cientes de que essa segmentação do discurso em nomes e do
mundo em entidades objetivas e de que esse mapeamento entre um e
outro não eram adequados, as autoras propõem uma reconsideração
acerca da teoria, questionando tais processos de discretização e partindo
da instabilidade das relações entre as palavras e as coisas. No dizer das
autoras, “as categorias [linguísticas, discursivas, cognitivas] são instáveis,
variáveis e flexíveis”, sendo, pois, esse caráter instável peculiar “aos
objetos de discurso e às práticas” (MONDADA; DUBOIS, 2018 [1995],
p. 22). Nesse contexto, então, introduz-se a concepção de referenciação,
sendo considerada não mais algo que estabiliza uma ligação intrínseca
com as coisas do mundo, mas um processo que se desenvolve “no seio
das interações individuais e sociais com o mundo e com os outros, e
por meio de mediações semióticas complexas” (MONDADA; DUBOIS,
2018 [1995], p. 22).
Nessa perspectiva, a referenciação consiste em um processo
altamente dinâmico de construção de referentes, que se justifica, segundo
Cavalcante, Custódio Filho e Brito (2014), pela instabilidade do real,
pela negociação dos interlocutores e pela natureza sociocognitiva dos
referentes. Com base nos estudos desses autores, tomamos a noção de
referente como a representação de uma entidade que se estabelece no
texto. Isso significa que, na atividade discursiva, o interlocutor constrói
mentalmente uma representação de uma dada entidade que tenha sido,
de alguma forma, introduzida no texto. A expressão referencial é, desse
modo, um mecanismo linguístico utilizado para a representação formal
de um referente na superfície do texto, isto é, no cotexto.
A instabilidade, como um dos princípios basilares da referenciação,
orienta-se pelo fato de os objetos do mundo não serem expressos nos
textos de forma objetiva e imutável, considerando que tais objetos
são construídos nas diversas situações de interação, nas quais estão
inseridos os interlocutores e suas intenções comunicativas. No percurso
sociointerativo, para a construção referencial, o enunciador precisa levar
em conta seu coenunciador, o contexto em que a enunciação ocorre
e seus propósitos comunicativos para a produção do texto. Com foco
nesses elementos, então, é que os objetos de discurso são construídos e
reconstruídos ao longo do texto, passando tais objetos por um processo
de recategorização e, por conseguinte, de transformação da realidade.
Um exemplo que ilustra a propriedade de reelaboração da
realidade pelos objetos de discursos (também designados referentes)
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em diferentes contextos sociointerativos, atestando, pois, a instabilidade
da relação entre as palavras e as coisas (MONDADA, DUBOIS, 2018
[1995]) é o apresentado por Cavalcante, Custódio Filho e Brito (2014, p.
29-30, grifo dos autores):
(1) REBOLATION é um single lançado pelo grupo de axé
Parangolé no final de 2009 pela gravadora Universal Music.
Já alcançou as paradas da Billboard Brasil, a 5ª posição
no Brasil Hot 100 Airplay, entre outras, com destaque para
a parada de Salvador, Bahia, ficando na 4ª posição no
Salvador Hot Songs. A canção ganhou uma repercussão
nacional, principalmente nas mídias televisivas.
(2) REBOLATION INVADE A TELINHA
[...]
Hoje, domingo, 28, a banda Parangolé mostra que está
com tudo e estará no programa do Faustão com o sucesso
do carnaval, o Rebolation, escolhida por muitos como
a música do carnaval 2010. Léo Santana e o Parangolé
estarão mais uma vez no cenário nacional.
Parangolé, que estará no Alafolia 2010 (Micareta de
Alagoinhas), é a banda de pagode que está em maior
evidência na mídia. Ao lançar o sucesso Rebolation, o
grupo se consagrou como umas das maiores [bandas] do
Brasil.
(3) [...]
Rebolation fazendo sucesso na Europa e EUA? É ruim,
hein? Devem ser uns três brasileiros pingados, que, de
tanta saudade do país, acabam, inclusive, tendo que aderir
ao cocô pátrio.
Os estrangeiros, que têm a mente mais evoluída que a nossa,
sabem muito bem que o “rebolation” é uma bobagem sem
nexo e, mesmo gostando, nunca levam a sério. Para eles
não é cultura nem arte, é uma brincadeira tola mesmo.
Por isso que as tentativas de exportar o popularesco como
“cultura séria” fracassam. [...]

Os três fragmentos de texto têm, em comum, o referente
“Rebolation”, em que, a partir dele, se instaura uma cadeira referencial.
No entanto, cada um deles foi produzido em contextos sociodiscursivos
diferentes e apresentam intenções comunicativas também distintas.
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Consequentemente, as representações construídas para o referente
não poderiam ser as mesmas e este, por sua vez, sofre diferentes
transformações de um texto para o outro, passando a constituir múltiplas
recategorizações.
No exemplo (1), os autores discorrem que o referente é apresentado
de “forma aparentemente neutra” (CAVALCANTE; CUSTÓDIO FILHO;
BRITO, 2014, p. 30), até onde é possível falar em neutralidade, uma vez
que, no âmbito da referenciação, todas as escolhas refletem o quererdizer do produtor e, por essa razão, não podem ser absolutamente
neutras. Contudo, essa aparente neutralidade se deve, na visão dos
autores, pela situação de produção, tendo em vista que se trata de um
texto do gênero verbete de enciclopédia, no qual deve predominar a
função informativa. A categorização do referente “Rebolation” em “um
single” e em “uma canção”, como se estivessem “esvaziadas de avaliação
por parte do enunciador” (CAVALCANTE; CUSTÓDIO FILHO; BRITO,
2014, p. 30), apresentando-se supostamente imparciais, endossam essa
sugestiva neutralidade.
O exemplo (2) é um trecho de uma notícia, na qual o locutor
explicita seu propósito comunicativo de enaltecer a banda musical
Parangolé e o faz atribuindo elogios à música de trabalho do grupo, o
“Rebolation”. Nesse processo, o referente “Rebolation” é apresentado
como “o sucesso do carnaval” e “a música do carnaval 2010”. Assim, o
locutor dissemina, pelas expressões referenciais, uma visão positiva do
objeto de discurso, seguindo um percurso oposto ao que foi observado
em (1).
O exemplo (3) é um comentário feito em uma notícia na internet.
Nele, o locutor adota uma perspectiva totalmente contrária à do
texto (2). Sua intenção comunicativa é criticar a ufania em relação à
popularização da música “Rebolation” e, para isso, promove uma série
de recategorizações do referente, transformando-o em “o cocô pátrio”,
“uma bobagem sem nexo” e “uma brincadeira tola”. Vemos, desse modo,
como os sentidos construídos podem ser vários e como ele são afetados
pelo contexto e pelas intenções dos enunciadores.
Nesse cenário, atestamos a instabilidade da relação entre as
palavras e as coisas, uma vez que um mesmo objeto do mundo pode
ser representado de diferentes modos. Sendo assim, “a realidade não é
estável, não está apenas disponível para ser expressa de forma lógica e
objetiva pela linguagem. Ao contrário, os objetos do mundo são sempre
interpretados” (CAVALCANTE; CUSTÓDIO FILHO; BRITO, 2014, p. 30)
e, portanto, reelaborados.
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A propriedade de que os referentes resultam de uma negociação
entre interlocutores é validada porque, para os sentidos serem construídos,
o locutor projeta, no ato discursivo, possíveis atitudes dos seus prováveis
interlocutores e, para que seu texto seja considerado pertinente, ele
faz os arranjos referenciais necessários na tentativa de persuadi-los. As
construções referenciais que se estruturam atuam em favor da coerência
do texto e da produção de sentidos pelos interlocutores. Nas palavras de
Cavalcante (2018, p. 110), ao passo que o locutor reelabora a realidade
pela (re)categorização referencial, essa reelaboração é resultante de “uma
negociação entre os participantes. Em vez de ser um processo subjetivo,
trata-se de um processo negociado, cooperativo e intersubjetivo”.
No exemplo (3) acima, o locutor, para dar coerência ao seu texto e
persuadir o seu interlocutor, na tentativa de fazê-lo concordar com o seu
ponto de vista, explicitado nas recategorizações impostas ao referente
“Rebolation”, constrói outras cadeias referenciais. Nesse contexto, o
objeto “os estrangeiros” é ativado por uma relação de ancoragem com
“Europa” e “EUA” e categorizado como “[aqueles] que têm a mente mais
evoluída que a nossa [dos brasileiros]” e, por assim serem, desprestigiam
o “Rebolation”, que sofre uma nova recategorização para evidenciar a
visão de “os estrangeiros”, a de que ele “não é cultura” e “[não é] arte”.
O locutor do texto (3), para elevar mais ainda o desprestígio à
música em questão, justifica que, fora do Brasil, somente uns “três
brasileiros pingados” devem gostar do “Rebolation” e argumenta que
isso se dá pela “tanta saudade do país”. O interlocutor, persuadido pelas
construções referenciais, e para também ser categorizado como “[alguém]
de mente mais evoluída” pode acabar concordando com o locutor do
texto e aderindo ao seu ponto de vista. Assim, e entre outras estratégias,
é que dizemos que a referenciação é uma atividade negociada.
A propriedade de que a construção referencial resulta de um
trabalho sociocognitivo é com base na relação essencial que há “entre o
processo de conhecer (da alçada da cognição) e as experiências culturais
(da alçada do social), embora não se separe, a rigor, esses dois níveis:
o cognitivo e o social” (CAVALCANTE; CUSTÓDIO FILHO; BRITO,
2014, p. 40). Tal característica dá-se pelas inferências que fazemos ao
interpretar textos, pelas associações entre a informação dada no texto e
o nosso conhecimento de mundo. Nesse aspecto, retomando o exemplo
(1), para compreendermos o que o locutor nos diz através do texto e
para construir sentidos pelo trabalho de referenciação desenvolvido,
precisamos resgatar mentalmente, a partir de nossas experiências com o
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mundo, a que remetem, fora do texto, as expressões “Billboard Brasil”,
“Brasil Hot 100 Airplay” e “Salvador Hot Songs”. Sem esse conhecimento
de mundo, a compreensão do texto poderá ficar prejudicada e os
sentidos, portanto, só serão parcialmente construídos.
Como vimos, em uma cadeia referencial, os objetos de discurso
são categorizados e/ou recategorizados ao longo do texto. Isso se dá pela
construção de processos referenciais, entre os quais se destacam três:
a introdução referencial, a anáfora e a dêixis. A introdução referencial
acontece quando um referente é apresentado no texto pela primeira
vez, podendo essa “estreia” (CAVALCANTE; CUSTÓDIO FILHO;
BRITO, 2014, p. 54) ocorrer pela manifestação de uma expressão, por
um elemento imagético ou por qualquer mecanismo cotextual que,
de alguma forma, possibilite ao interlocutor a construção mental da
entidade referencial. Nas palavras de Cavalcante, Custódio Filho e Brito
(2014, p. 58), a introdução referencial acontece “apenas quando um
objeto for considerado novo no cotexto e não tiver sido engatilhado por
nenhuma entidade, atributo ou evento expresso no texto”.
A anáfora, seja qual for o seu tipo, consiste em continuar uma
referência (CAVALCANTE; CUSTÓDIO FILHO; BRITO, 2014). São
anafóricas as expressões que se ancoram em um objeto de discurso já
introduzido para reapresentá-lo no cotexto. A dêixis, por sua vez, consiste
no uso de recursos textuais para focalizar a atenção do interlocutor para
um dado referente, assim como para situar esse referente em relação ao
ponto de origem do locutor (CAVALCANTE, 2018). Como a dêixis não
constituirá esta abordagem, ficaremos restritos à sua definição.
Interessa, portanto, a este estudo, os processos que se constituem
pelas anáforas. Nesse fito, discorremos a seguir sobre sua classificação.
CLASSIFICANDO AS ANÁFORAS

A proposta de apresentar a classificação dada pela literatura à
anáfora é porque julgamos essencial identificar e reconhecer os processos
anafóricos para que a construção de sentidos não se dê de forma
aleatória. Cavalcante et al. (2019) abordam a pluralidade de sentidos
que podem ser construídos por múltiplos fatores (entre eles, insere-se
a referenciação), mas alertam que, para um mesmo texto, não se pode
construir qualquer sentido, uma vez que eles não são ilimitados. Assim,
compreendemos que a construção de sentidos em um texto também é
uma prática orientada.
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Nessa perspectiva, Cavalcante (2003) apresenta uma proposta
classificatória para a anáfora que se tornou basilar para os trabalhos
posteriores que focam os tipos de anáforas. Nessa proposta, a autora
divide as expressões anafóricas em dois grandes grupos: as que se
constroem por correferencialidade, isto é, que retomam uma expressão
já ativada no cotexto, e as que se instauram por não correferencialidade
nos textos, ou seja, embora não retomem um elemento antecedente,
ancoram-se em uma entidade cotextual, por um movimento de remissão,
para aparentemente ativarem uma entidade “nova”; entretanto, não
podemos dizer que se trate da introdução de um novo referente, uma
vez que eles já eram esperados no cotexto por se associarem a entidades
já mencionadas. No primeiro grupo, estão as chamadas anáforas diretas;
no segundo, as anáforas indiretas e as anáforas encapsuladoras.
Os trabalhos posteriores da autora e de outros estudiosos oriundos
do grupo PROTEXTO – grupo de pesquisa em Linguística, liderado pela
professora Mônica Magalhães Cavalcante, na Universidade Federal do
Ceará (UFC) – partem da classificação inicial apresentada pela autora
para discorrerem sobre as construções anafóricas e sobre as funções que
se estabelecem pelo emprego da anáfora. As abordagens de Cavalcante
evidenciam a influência dos estudos de Koch e de Marcuschi como
precursores das pesquisas sobre referenciação no país.
A respeito da anáfora direta, podemos defini-la como uma
construção que retoma um mesmo referente. A recategorização do
referente “Rebolation” em “o sucesso do carnaval” e “a música do
carnaval 2010”, no exemplo (2), apresentado na seção anterior, dá-se
por um processo de retomada do referente para posterior transformação,
então, dizemos que, nesse caso, temos a presença de duas anáforas
diretas ou correferenciais.
Acerca da anáfora indireta, podemos dizer que se trata de uma
construção em que um referente é explicitado pela primeira vez no cotexto,
mas é “apresentado ao coenunciador como se lhe fosse conhecido,
porque outros elementos do contexto favorecem essa identificação”
(CAVALCANTE; CUSTÓDIO FILHO; BRITO, 2014, p. 76). Nesse tipo de
anáfora, verificamos que o interlocutor precisa efetuar uma busca mais
profunda nos conhecimentos que compartilha com o locutor do texto,
por isso, dizemos que a identificação da anáfora indireta demanda um
maior esforço.
Voltando, mais uma vez, ao exemplo (2), verificamos que a
expressão referencial “o programa do Faustão” está ancorada na expressão
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anterior “telinha”, configurando-se como uma anáfora indireta; com a
expressão “o cenário nacional” ocorre um processo semelhante, haja
vista que essa anáfora foi engatilhada pelos antecedentes “o programa
do Faustão” e “o sucesso do carnaval”, ou seja, se uma música faz tanto
sucesso ao ponto de referenciar o carnaval de um determinado ano
e seu(s) intérprete(s) se apresentar(em) no programa comandado pelo
Faustão, que é popularmente conhecido o palco dos sonhos de todo
artista, configurando um atestado de fama para quem dele participe, a
música em questão estará em todo “o cenário nacional”, o que justifica
o emprego dessa anáfora indireta.
Outro aspecto que se destaca na classificação de Cavalcante (2003),
em se tratando da anáfora indireta, é que, constituindo uma relação de
meronímia, em um continuum parte-todo, ela também é denominada
anáfora associativa, conforme podemos ver neste exemplo da autora:
“coloque o amendoim em uma assadeira e leve ao forno médio por
30 minutos. Mexa sempre até que o amendoim esteja torrado e a pele
saindo com facilidade” (CAVALCANTE, 2003, p. 113, grifo da autora).
No excerto, a expressão “a pele” constitui uma anáfora associativa em
relação à expressão “o amendoim”, haja vista que “pele” é uma parte do
todo “amendoim”.
Quanto à anáfora encapsuladora, seu papel de destaque é resumir
porções contextuais, isto é, “o conteúdo de parte do cotexto somado
a outros dados de conhecimentos compartilhados” (CAVALCANTE;
CUSTÓDIO FILHO; BRITO, 2014, p. 78). Tais porções contextuais podem
ter extensão variada, contemplando desde pedaços bem localizados no
cotexto, como outros espalhados ao longo do texto e, inclusive, todo o
texto. Quando a anáfora encapsuladora se estrutura em um sintagma
nominal, Cavalcante (2003) atribui a esse núcleo a definição de rótulo.
A esse tipo de construção, Koch (2005) opta por denominar anáfora
rotuladora. Anterior a esses estudos, uma abordagem de Francis (2018
[1994]) já tratava dos rótulos em construções referenciais.
Segundo Cavalcante (2003), o encapsulamento pode ocorrer
por um nome, acompanhado ou não de um demonstrativo, ou por um
pronome, geralmente demonstrativo. No fragmento abaixo, extraído
de Cavalcante, Custódio Filho e Brito (2014, p. 79-80, grifos dos
autores), podemos visualizar com clareza o delineamento das anáforas
encapsuladoras:
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(4) O atual modelo capitalista é altamente dependente de
recursos energéticos para o funcionamento das máquinas
industriais e agrícolas; os automóveis também necessitam
de combustíveis para se deslocarem; e a urbanização
aumentou a demanda de eletricidade.
Diante desse cenário, o consumo de energia aumentou de
forma significativa, fato que tem gerado grandes problemas
socioambientais. Isso porque a maioria das fontes utilizadas
é de origem fóssil (carvão, gás natural, petróleo), e sua
queima libera vários gases responsáveis pela poluição
atmosférica, efeito estufa, contaminação dos recursos
hídricos, entre outros fatores nocivos ao meio ambiente.

Nesse exemplo, vemos três encapsulamentos que se dão por
diferentes constituições anafóricas. As anáforas “esse cenário”, “fato”
e “isso” estão formadas, respectivamente, por um nome acompanhado
de demonstrativo, por um nome e por um demonstrativo. Os nomes,
por sua vez, constituem rótulos que embasam anáforas rotuladoras
(KOCH, 2005) e que atuam por retrospecção (FRANCIS, 2018 [1994]),
considerando que encapsulam pedaços que estão no cotexto anterior.
Vimos, ligeiramente, como se caracterizam os três tipos mais
comuns de anáfora e como elas se instituem nos textos. A nosso ver,
a referenciação tem se configurado uma excelente estratégia para a
produção textual, haja vista que tais estratégias fazem refletir as intenções
do produtor.
Assim, seja qual for o tipo de anáfora que se construa em um dado
processo referencial, o que destacamos, em todas elas, é o seu papel na
contribuição da progressão do texto e, por conseguinte, na construção
da coerência. A evolução dos referentes na atividade textual valida
o ponto de vista do locutor acerca de um dado assunto e, ao mesmo
tempo, orienta a produção de sentidos pelo interlocutor e o influencia na
sua visão de mundo. Além de atuar na progressão referencial, a anáfora
desempenha uma série de outras funções, sobre as quais discorremos na
seção seguinte.
FUNÇÕES TEXTUAL-DISCURSIVAS DAS EXPRESSÕES REFERENCIAIS

As expressões referenciais, ao constituírem diferentes processos,
desempenham múltiplas funções que são cruciais para a construção
dos sentidos do texto. Nesta seção, apresentamos algumas que, a nosso
ver, são mais recorrentes em textos verbais. Acerca dessas funções,
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encontramos fundamentos em Cavalcante e Brito (2013), Cavalcante
(2018), Ciulla e Silva (2008), Conte (2018 [1996]), Francis (2018 [1994],
Koch (2017), Koch e Elias (2012, 2018), entre outros pesquisadores que
se dedicam ao estudo da construção de sentidos no texto pelo viés da
referenciação.
Sob essa ótica, destacamos, pela sua recorrência textual, as
seguintes funções:
i) categorizar e recategorizar o referente: os referentes
que já foram introduzidos no texto podem ser retomados
e, nesse processo, manter as mesmas características e
propriedades ou apresentar alterações pelo acréscimo de
outras características (KOCH; ELIAS, 2012);
ii) resumir ou encapsular porções textuais, atribuindo-lhes
um rótulo: ao constituir uma anáfora para resumir um
pedaço textual, o referente resultante desse encapsulamento
é um rótulo (FRANCIS, 2018 [1994]; KOCH; ELIAS, 2018);
iii) marcar o parágrafo: as expressões referenciais, ao
introduzirem o parágrafo, explicitarão se se trata da
ativação de um novo referente, da retomada de um
referente já introduzido ou de um encapsulamento de
segmentos cotextuais (KOCH; ELIAS, 2018);
iv) organizar o texto: seja no nível micro, promovendo a
coesão textual, seja no nível macroestrutural, introduzindo
novos referentes, novas sequências e a paragrafação
(KOCH; ELIAS, 2012);
v) explicar e/ou definir termos: a expressão anafórica
pode, por meio de sinônimos, de hiperônimos ou por
outros meios, explicar e/ou definir termos que introduzem
referentes, que, por algum motivo, não tenham ficado claro
para o leitor (KOCH; ELIAS, 2012);
vi) fazer uma predição: essa função se aplica à anáfora
encapsuladora quando o segmento encapsulado está
expresso posteriormente à construção da anáfora
(FRANCIS, 2018 [1994]);
vii) promover uma avaliação: característica peculiar dos
encapsuladores que se constituem de um nome, ou rótulo
(FRANCIS, 2018 [1994]; KOCH, 2005), e pela axiologia
presente no nome (CONTE, 2018 [1996]). A carga avaliativa
da anáfora também pode dar-se pela presença de um
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modificador ou de um intensificador, caracterizando o que
Cavalcante e Brito (2013) chamaram de “explicitamente
avaliativos”;
viii) articular segmentos tópicos: as expressões referenciais,
ao longo do texto, atuam na introdução, na retomada e/ou
na ampliação de tópicos, colaborando, simultaneamente,
para a manutenção e a progressão do tema (CAVALCANTE;
BRITO, 2013; CAVALCANTE, 2018);
ix) orientar argumentativamente o texto: considerando
que as escolhas referenciais do locutor não são neutras
(CAVALCANTE; CUSTÓDIO FILHO; BRITO, 2014) e que
todas elas refletem suas intenções comunicativas, a função
argumentativa é intrínseca aos processos referenciais
(CAVALCANTE; BRITO, 2013; CAVALCANTE, CUSTÓDIO
FILHO; BRITO, 2014; KOCH; ELIAS, 2012; KOCH; ELIAS,
2018).

Além dessas funções, muitas outras podem ser pontuadas,
todavia, para que pudéssemos apresentar um quadro mais amplo,
se faria necessário um trabalho mais longo, que não caberia nestas
linhas. Atribuímos cada uma das funções apresentadas aos linguistas
que abordaram essas funções em seus estudos. Mencionamos acima
a abordagem de Ciulla e Silva (2008), que discute e reorganiza as
funções já estabelecidas pela literatura, acrescentando critérios que
possibilitassem uma visão mais ampla dos processos referenciais,
revelando, além de funções, a mutabilidade característica do processo
de construção referencial, suportando constantes acréscimos e ajustes
(CIULLA E SILVA, 2008).
Sob essa égide, levando em conta os pressupostos desses
linguistas que discorreram sobre as funções cumpridas pelas expressões
referenciais, passamos a estudá-las em um texto verbal, partindo, pois,
do estabelecimento dos processos referenciais, identificando também
as construções anafóricas estabelecidas ao longo da atividade textual e
verificando quais sentidos podem ser construídos.
ASPECTOS METODOLÓGICOS

A pesquisa volta-se para a análise dos processos referenciais e
dos tipos de anáforas construídos em uma redação nota mil, do Exame
Nacional do Ensino Médio (ENEM), em 2020, bem como das funções
desempenhadas pelas expressões anafóricas. O propósito é de verificar
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como a referenciação contribui para a produção de sentidos na atividade
textual, com foco na interação entre autor, texto e leitor.
Metodologicamente, este trabalho configura-se como documental,
uma vez que se apropria de uma redação, isto é, um documento para o
estudo dos fenômenos referenciais; é de natureza básica, considerando
que pretendemos, a partir da análise, ampliar os conhecimentos no
âmbito da referenciação; quanto aos objetivos, é descritiva, por focarmos
na descrição dos processos referenciais identificados no texto e nas
funções das expressões anafóricas; e possui uma abordagem qualitativa
(Cf. PAIVA, 2019; PRODANOV; FREITAS, 2013).
O corpus, conforme dito, constitui-se de uma redação que recebeu
nota mil em sua avaliação no ENEM, em 2020. O texto possui como tema
“o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira” e foi
retirado da “Cartilha Redação a Mil”1 , volume 3, organizada por Lucas
Felpi2 , com a colaboração dos candidatos que atingiram mil pontos no
ENEM e com o apoio do Colégio Rio Branco, localizado no estado de
São Paulo. A coletânea conta com 24 (vinte e quatro) redações das 28
(vinte e oito) avaliadas em 1000 (mil) pontos. Na cartilha, estão 22 (vinte
e duas) redações da aplicação regular, 01 (uma) da aplicação digital e 01
(uma) da reaplicação.
A redação em análise foi produzida na aplicação regular e é de
autoria de Sofia Vale, uma estudante paraense. Os critérios para a escolha
desse corpus foram a variedade de processos referenciais construídos,
uma maior diversidade do emprego de anáforas e das funções cumpridas
por elas. Nesses quesitos, o texto em cena é completo. Além dele, outros
também atendem bem a essa expectativa, entretanto, os limites deste
texto impossibilitam a ampliação do corpus.
Assim, a partir das abordagens sobre o fenômeno da referenciação
e das funções cumpridas pelas anáforas, passamos à análise do texto,
para, a partir dela, evidenciar os sentidos construídos.
A ANÁFORA NO TEXTO: UMA ANÁLISE SOBRE SEUS TIPOS E SUAS
FUNÇÕES

No texto que segue, propomos uma análise sobre a constituição
da anáfora e seu papel textual-discursivo, a partir da construção de
1 Disponível em: https://www.lucasfelpi.com.br. Acesso em 07 ago. 2021.
2 Lucas Felpi, atualmente, é estudante de Ciência da Computação e Ciências Políticas na Universidade de
Michigan, nos Estados Unidos. Em 2018, fez o ENEM, conquistando mil pontos na redação. Desde então,
vem organizando, a cada ano, uma coletânea com as redações que receberam mil pontos no ENEM, intitulada
“Cartilha Redação a Mil”. A finalidade dessa coletânea é, segundo o autor, democratizar o acesso a esses textos e,
consequentemente, a técnicas de sucesso de redação. Todas as coletâneas estão disponibilizadas no site do autor:
www.lucasfelpi.com.br.
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processos referenciais. Nessa empreitada, pautamo-nos na classificação
apresentada por Cavalcante (2003) para a anáfora e nas abordagens
de Cavalcante e Brito (2013), Cavalcante (2018), Conte (2018 [1996]),
Francis (2018 [1994], Koch (2017) e Koch e Elias (2012, 2018) para os
papéis cumpridos pela construção referencial anafórica.
Sob esse prisma, pretendemos apontar os tipos de anáforas que estão
delineadas em um texto de uma participante do ENEM e as funções que
são desempenhadas pelas expressões anafóricas pelo estabelecimento
de processos referenciais. A relação entre a construção da anáfora e seu
papel na configuração do texto contribui para a produção dos sentidos
pelo enunciador, por essa razão, faz-se essencial o estudo desses tipos e
dessas funções.
Texto 01 – O estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira, de Sofia Vale

No livro “O papel de parede amarelo”, é narrada a história de uma
mulher que passa a apresentar uma constante tristeza e, por isso,
isola-se do convívio social. Contudo, esses sinais de má saúde
mental são ignorados pelo marido da personagem, resultando no
desenvolvimento de uma condição psicológica incapacitante na
protagonista. Fora da ficção literária, o drama descrito é comparável com a realidade de muitos brasileiros, os quais, ao apresentarem sintomas de doenças mentais, são discriminados pela sociedade, em razão do estigma que associa seu sofrimento à fraqueza
ou à anormalidade. Nesse sentido, é pertinente destacar o desconhecimento do tema como causa e o agravamento de problemas
de saúde como consequência dessa problemática.
Inicialmente, deve-se entender que a associação entre má saúde
mental e fraqueza, estigma muito comum no Brasil, é resultado
do desconhecimento acerca do funcionamento da mente humana. Em razão desse desconhecimento, muitos propagam a ideia
de que desentendimento familiar, frustração em relacionamentos
amorosos e dificuldade de adaptação aos padrões sociais não
são justificativas para o abatimento emocional, julgando como
escolha da pessoa afetada a permanência em suas dificuldades.
Todavia, tal ideia desconsidera que não são preocupantes apenas
as patologias medicáveis, mas também a dificuldade em lidar
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com desafios cotidianos, os quais, mesmo parecendo simples para
alguns indivíduos, podem ser sérios para outros. Dessa forma, o
contexto brasileiro pode ser sintetizado pela seguinte frase do poeta alemão Goethe: “Não há nada mais assustador que a ignorância em ação”, porquanto ignorância em relação aos sentimentos do
outro tem efeitos assustadores na saúde dos cidadãos.
Consequentemente, todo esse estigma associado à saúde mental
resulta no encobrimento das emoções de muitos brasileiros, o que
retarda ou impede o tratamento de suas patologias e agrava seus
problemas. Isso se explica pela vergonha de sua condição psicológica, pudor motivado pelo rótulo de fraqueza - em casos de
depressão ou de estresse - ou de anormalidade - em casos de bipolaridade e de esquizofrenia, por exemplo. A partir dessa pressão
social, muitas pessoas, ao se privarem de ajuda médica, podem
atingir situações extremas como a necessidade de internação ou o
suicídio, problemática crescente no país.
Assim, fica evidente que o suicídio pode ser evitado por meio
do combate ao estigma associado a doenças psicológicas, pois,
segundo a OMS, ele é causado, em 90% dos casos, por transtornos
mentais, sendo urgente a mudança do quadro nacional supracitado. Portanto, cabe ao Ministério da Saúde, por meio de parceria
com as escolas, desenvolver um programa de assistência e informação relacionado a doenças mentais, disponibilizando cartilhas que ajudem os estudantes a entender os sinais de má saúde
psicológica, a fim de combater a ideia de que ela é sinônimo de
fraqueza ou anormalidade. Esse mesmo ministério deve, também,
desenvolver campanhas, em universidades e repartições públicas,
que incentivem a procura de profissionais da saúde mental em
casos de transtorno, a fim de evitar o suicídio. Somente assim, a
história dos brasileiros com doenças mentais será diferente da
narrada em “O papel de parede amarelo”.
Nesse texto, encontramos uma vasta construção de processos
referenciais anafóricos, os quais resultam na constituição de
variadas cadeias referenciais. As anáforas constroem-se tanto por
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correferencialidade como pela ancoragem em um elemento co(n)textual,
resultando, portanto, em anáforas diretas e em anáforas indiretas e
encapsuladoras, respectivamente, ilustrando que o locutor se apropriou
amplamente dos mecanismos referenciais para a produção de sentidos.
Nesse percurso, descrevemos como se constroem alguns processos
referenciais verificados no texto 01, a partir da introdução/ativação do
objeto de discurso “doenças mentais”, que figura como elemento basilar
da composição temática do texto. Observamos, de início, a seguinte
cadeia referencial constituída por anáforas diretas para esse objeto de
discurso:
Quadro 1 – Cadeia referencial para “doenças mentais”

má saúde mental > uma condição psicológica incapacitante >
sintomas de doenças mentais > seu sofrimento > o agravamento de
problemas de saúde > o abatimento emocional > suas dificuldades
> as patologias medicáveis > o encobrimento das emoções > suas
patologias > seus problemas > sua condição psicológica > depressão
> estresse > bipolaridade > esquizofrenia > doenças psicológicas >
transtornos mentais > doenças mentais > má saúde psicológica >
transtorno > doenças mentais
Fonte: elaborado pelas autoras.

Considerando essa cadeia referencial, as anáforas “má saúde
mental”, “sintomas de doenças mentais”, “o agravamento de problemas
de saúde”, “as patologias medicáveis”, “suas patologias”, “sua condição
psicológica”, “doenças psicológicas”, “transtornos mentais”, “doenças
mentais”, “má saúde psicológica”, “transtorno” e “doenças mentais”,
construídas por uma relação de sinonímia com o objeto de discurso,
categorizam o referente “doenças mentais” e atuam para a manutenção
e progressão tópicas.
A anáfora “uma condição psicológica incapacitante” é uma
expressão definida cuja função é caracterizar/definir o referente, ao
passo que também elucida o ponto de vista do locutor acerca do que
ele considera doença mental, atribuindo, pois, ao objeto de discurso
uma carga avaliativa, sobretudo, pela presença do modificador
“incapacitante”; as expressões anafóricas “o abatimento emocional”,
“o encobrimento das emoções”, “depressão”, “estresse”, “bipolaridade”
e “esquizofrenia” realizam-se como anáforas recategorizadoras por
hiponímia, especificando os tipos de doenças mentais que podem se
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manifestar nas pessoas; as anáforas “seu sofrimento”, “suas dificuldades”
e “seus problemas” são nomes genéricos com função recategorizadora,
os quais também evidenciam uma avaliação, axiologicamente negativa,
do locutor em relação ao objeto de discurso.
Por ancoragem no objeto “doenças mentais”, foram construídos
diversos outros processos referenciais por anáfora indireta, como “a
necessidade de internação” e “o suicídio”, revelando, muitas vezes, as
consequências das doenças mentais para o ser humano, e “profissionais
de saúde mental”, “ministério da saúde”, “as escolas”, “um programa de
assistência e informação” “cartilhas que ajudem os estudantes a entender
os sinais de má saúde psicológica” e “ajuda médica”, configurando
instrumentos que podem auxiliar a pessoa com doença mental. As
anáforas indiretas, desse modo, trabalham em favor da ampliação do
tópico e da progressão do tema.
Outra anáfora indireta bastante importante para o desenvolvimento
do texto e da construção de sentidos, da qual a produção do candidato
não poderia prescindir, é “o estigma”. Consideramos que essa expressão
anafórica, que se apresenta aparentemente “nova” no texto, foi
construída por ancoragem em “doenças mentais”, uma vez que, no
universo das doenças psicológicas, por vezes, a vítima é estigmatizada
pelo preconceito, pela ausência de informações ou pela falta de acesso
a um tratamento especializado.
Por esse ângulo, a partir dessa expressão anafórica indireta, o
locutor construiu uma ampla cadeia referencial por meio de anáforas
diretas, na qual “o estigma” passa a funcionar como uma expressão de
introdução referencial:
Quadro 2 – Cadeia referencial para “o estigma”

o estigma > o desconhecimento do tema > a associação entre má
saúde mental e fraqueza > estigma > o desconhecimento acerca do
funcionamento da mente humana > ignorância > vergonha > pudor
> rótulo de fraqueza > [rótulo] de anormalidade
Fonte: elaborado pelas autoras.

No texto, as anáforas diretas apresentadas no quadro 2 foram
construídas pela retomada à expressão “o estigma”, que, por sua vez,
foi instaurada por remissão ao objeto “doenças mentais”. Nessa lógica,
as anáforas “o desconhecimento do tema” e “o desconhecimento
acerca do funcionamento da mente” foram instauradas por uma
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relação de sinonímia com a expressão “o estigma”, com a finalidade
de definir o termo “estigma” e contextualizá-lo no âmbito das doenças
mentais; a anáfora “a associação entre má saúde mental e fraqueza”
tem função recategorizadora, constituindo-se por hiponímia em relação
a “o estigma”, isto é, a expressão anafórica funciona como um tipo
especificador de estigma, entre tantos outros que podem ocorrer em se
tratando de doenças mentais; “estigma” ocorre por repetição anafórica,
contribuindo para a manutenção temática; as anáforas “ignorância”,
“vergonha” e “pudor” recategorizam “o estigma”, por constituírem-se
expressões definidas que refletem o ponto de vista do locutor, ou seja,
para ele, a prática do estigma é um ato da ignorância humana, que
também pode se manifestar sob a forma de “vergonha” ou de “pudor”
da vítima por causa de sua condição psicológica; “rótulo de fraqueza”
e “[rótulo] de anormalidade” constituem anáforas recategorizadoras
hiponímicas, atuando como uma exemplificação da prática do estigma.
Além disso, ao longo do texto, verificamos a construção de
várias anáforas encapsuladoras, a saber: “esse desconhecimento”,
que sumariza o segmento imediatamente anterior à ocorrência dessa
expressão anafórica no segundo parágrafo; “todo esse estigma”, no
terceiro parágrafo, que resume todas as informações apresentadas
na cadeia referencial de “o estigma” ao longo do texto, funcionando
ainda para a introdução de um novo parágrafo e para a centração e a
organização do tópico; “o drama”, que encapsula o exemplo descrito
do livro “O papel de parede amarelo” no primeiro parágrafo; “tal ideia”,
no segundo parágrafo, e “essa pressão social” e “o quadro nacional
supracitado”, no terceiro parágrafo, possuem a função de sumarizar
segmentos co(n)textuais desenvolvidos, principalmente, pelas cadeias
referencias que se instituem por meio da expressão “o estigma” e do
objeto “doenças mentais”, promovendo, desse modo, a coesão, a não
repetição, a manutenção tópica e a progressão do texto; “situações
extremas”, que antecipa a informação de que a doença mental pode
levar à internação ou ao suicídio, fazendo, portanto, uma predição. Essas
anáforas encapsuladoras que constituem sintagmas nominais, conforme
apontou Francis (2018[1994]), funcionam como rótulos e, ao mesmo
tempo, promovem uma avaliação, haja vista que a escolha do rótulo é
sempre orientada em favor da argumentação do texto.
A função avaliativa ganha destaque, principalmente, na presença
de um intensificador ou de um modificador, como pontuaram Cavalcante
e Brito (2013), ao chamarem de “explicitamente avaliativos”. Tal
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característica pode ser observada nas expressões anafóricas “situações
extremas” e “uma condição psicológica incapacitante”, nas quais o
intensificador e o modificador, respectivamente, sugerem que aquela
situação se configura como o ponto máximo a que pode chegar o
problema abordado, no caso, as doenças mentais e a própria vítima.
Nessa empreitada, procuramos evidenciar alguns processos
referenciais construídos ao longo do texto 01, descrevendo suas
retomadas e suas remissões e explicitando algumas de suas funções, com
o intuito de construir sentidos a partir da nossa interação com a atividade
textual. As construções anafóricas estruturaram-se, em sua maioria,
em anáforas diretas, mas também se verificou a presença de anáforas
indiretas e anáforas encapsuladoras. Como se trata de um texto em que
sua materialidade se limita a um total de 30 (trinta) linhas, observamos
que o fenômeno do encapsulamento é uma estratégia bastante eficaz
para a promoção da coesão e para a construção da coerência textual,
fazendo, ao mesmo tempo, o texto progredir em relação ao assunto
abordado e evitar repetições na manutenção tópica.
Outrossim, é inegável a contribuição das anáforas diretas e indiretas
para a progressão do texto, haja vista sua atuação sobre a centração
e a ampliação tópicas. Ademais, a orientação argumentativa do texto
perpassa todas as construções anafóricas, tendo em vista que todas elas
se organizam para fazer ecoar o projeto de dizer do locutor, afetando
argumentativamente o interlocutor.
Além disso, ressaltamos que algumas funções desempenhadas
pelas expressões anafóricas se repetem em diferentes processos
referenciais. Assim, para fins de organização, sintetizamos as principais
funções cumpridas por cada tipo de anáfora, no texto em cena, em um
quadro a seguir:
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Quadro 3 – Síntese das funções desempenhadas pelos processos referenciais

Classificação das expressões
anafóricas

Funções cumpridas pelas anáforas

Anáfora direta

- Categorizar e recategorizar o referente
- Promover a manutenção e a progressão tópicas
- Definir/explicar termos
- Especificar/delimitar elementos
- Evitar a repetição
- Orientar argumentativamente o texto

Anáfora indireta

- Ampliar o tópico
- Fazer progredir o tema
- Orientar argumentativamente o texto

Anáfora encapsuladora

- Resumir porções cotextuais
- Antecipar informações
- Viabilizar a manutenção e a progressão
temáticas
- Apresentar uma avaliação
- Centrar e organizar o tópico
- Introduzir um novo parágrafo
- Orientar argumentativamente o texto

Fonte: elaborado pelas autoras.

A partir da construção dos processos referenciais e das funções
empreendidas pelas expressões anafóricas, é possível a produção de
múltiplos sentidos no texto. O locutor, ao fazer uso de um mecanismo
referencial, tem um propósito na atividade discursiva, que se consolida,
muitas vezes, pelos papéis desempenhados pelas anáforas. No texto em
discussão, esse propósito consiste em fazer o interlocutor se conscientizar
do quanto é preocupante o estigma associado às doenças mentais e da
necessidade de se reverter essa situação no país.
A referenciação realiza-se, simultaneamente, como uma estratégia
de textualização e de persuasão, na qual, por uma vasta construção de
anáforas em processos distintos, a autora apresenta uma causa e uma
consequência para a questão do estigma em relação às doenças mentais,
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daí seu caráter argumentativo. A causa maior do problema, segundo ela,
é o desconhecimento do assunto, o que, consequentemente, ocasiona o
agravamento dessas doenças. A apresentação desse ponto de vista é feita,
sobretudo, pela (re)categorização referencial; no seu desenvolvimento,
destacam-se diferentes estratégias, como explicação e especificação de
informações contextuais, resumo de porções antecedentes, predição de
elementos, centração e organização tópica, além do caráter avaliativo das
anáforas e da orientação argumentativa que as construções referenciais
dão ao texto.
Como nenhuma escolha anafórica é neutra (CAVALCANTE,
BRITO, CUSTÓDIO FILHO, 2014), ao constituir uma anáfora, o locutor
o faz já pensando nos efeitos persuasivos que ela acarretará sobre
o interlocutor no percurso da interação, promovendo, desse modo, a
orientação argumentativa do texto. Outrossim, ao construir anáforas
encapsuladora, a exemplo de “situações extremas”, a autora apela para
a sensibilidade do leitor do quão grave é a questão em debate e, pela
presença do intensificador, avalia como algo que vai além do suportável,
algo extremista, que ultrapassa os limites do comum.
Além disso, as anáforas contribuem para a organização do texto,
seja introduzindo um parágrafo, seja centrando um tópico, seja fazendo
progredir o texto, seja mantendo a continuidade do tema. São muitos os
papéis desempenhados pelas expressões anafóricas e todos eles atuam
em favor da construção dos sentidos do texto na relação entre autor,
texto e leitor.
Vale salientar que outras funções ainda podem ser percebidas
no texto em análise e novos sentidos podem ser construídos por outros
interlocutores em outros contextos de interação. Apesar da finitude do
texto enquanto gênero, que tem um padrão de completude, acreditamos
que os sentidos são inacabados (BAKHTIN, 2016) e estão sempre se (re)
construindo.
CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste artigo, procuramos discorrer sobre a construção dos processos
referenciais, identificando o tipo de anáfora que se institui nesses
processos e algumas funções desempenhadas pela expressão anafórica.
Nesse percurso, vimos a multiplicidade de processos referenciais que se
constroem nos textos e as inúmeras funções que são cumpridas por eles,
trabalhando em favor da construção dos sentidos nos textos.
Além disso, percebemos que uma construção anafórica tão ampla,
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como a que se observou no texto em cena, enriquece o processo de
referenciação, sobretudo, pela recategorização e pelos diferentes
efeitos de sentidos que são percebidos na interação. A análise que ora
desenvolvemos configura, pois, um dos mecanismos de construção
de sentidos pela ótica da referenciação, contudo, um interlocutor
mais perspicaz pode perceber outros ao identificar outras estratégias
referenciais que não foram previstas aqui.
Outrossim, verificamos que analisar um texto cujo protótipo é
bastante comum na sala de aula pode favorecer a produção de sentidos
nesses ambientes, despertando em professores e alunos o propósito de
assim fazê-lo. Ademais, pensamos que a análise proposta pode também
orientar o ensino do texto em contextos de aprendizagem, sobretudo,
para a construção da referenciação, preparando o estudante para
experiências mais exitosas pela prática da escrita.
Assim, acreditamos que, de alguma forma, a discussão ora
empreendida pode contribuir para o trabalho de professores com o
ensino do texto, considerando que explicita estratégias de construção de
sentidos pelo caminho da referenciação. Ainda, pressupomos que, como
esse campo de estudo está em pleno desenvolvimento, os achados desta
análise podem ampliar os conhecimentos já publicados no terreno da
referenciação e da construção dos sentidos no texto.
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RESUMO

No contexto da psicoterapia de família, a investigação sobre a
comunicação é uma dimensão crucial para o entendimento da dinâmica
familiar. As interações familiares são permeadas de mensagens verbais
e afetos, representados por experiências de silêncio que estabelecem
sentidos singulares na convivência íntima entre os membros. Diante
da complexidade do fenômeno do silêncio nas interações humanas,
este estudo tem como objetivo refletir os significados variados e os
desdobramentos do silêncio na interação familiar, a partir da revisão
de literatura no campo da psicoterapia de família, em suas abordagens
sistêmicas e psicanalíticas. Para complementar a discussão, analisamos
o filme “O Vazio do Domingo” (2018), utilizando o método análise
temática a fim de ilustrarmos o espectro do silêncio. Refletiu-se que
existe um silêncio na interação do grupo familiar de caráter repousante,
desvelando o ápice da intimidade amorosa humana. Por outro lado,
também há o silêncio que evidencia a perturbação dos vínculos e afetos,
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manifestando uma experiência emocional conflituosa, favorecendo
a manutenção de um sofrimento compartilhado insuportável de ser
vivenciado e representado.
Palavras-chave: Silêncio; comunicação; interação familiar; segredo.
ABSTRACT

In the context of family psychotherapy, research on communication
is a crucial dimension for understanding family dynamics. Family
interactions are permeated by verbal messages, however, they are also
composed of silence experiences that establish unique meanings in the
intimate coexistence among members. Before the complexity of the
phenomenon of silence in human interactions, this study aims to reflect
the varied meanings and ramifications of silence in family interaction,
based on a literature review in the family psychotherapy field, in its
systemic and psychoanalytic approaches. Adding to the discussion, we
analyzed the movie “Sunday’s Illness” (2018), using the content analysis
method, in order to illustrate the spectrum of silence. We realized that
there is silence in the interaction of the restful family group, revealing the
apex of human intimacy. On the other hand, there is also the silence that
evidences the disturbance of bonds, which actually offers an emotional
experience of deafening noises, favoring the maintenance of shared
suffering that is unbearable to be experienced and representable.
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UM INÍCIO, UMA PANDEMIA

No contexto da psicoterapia de família, a investigação sobre a
comunicação familiar é uma dimensão crucial para o entendimento
da dinâmica entre os membros. Neste campo de tratamento, desde os
primórdios de sua prática, evidenciou-se que qualquer comunicação
humana implica em um compromisso entre os sujeitos na interação
íntima, sendo ela composta por uma trama de expressões verbais e
não verbais, além dos conteúdos afetivos conscientes e inconscientes.
Portanto, a comunicação na família trata de um tecido complexo de
trocas na experiência compartilhada entre os membros da família, que
precisa igualmente de uma compreensão multifacetada dos elementos
que a compõe.
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Os pesquisadores pioneiros na área de psicoterapia familiar
partiram da Teoria da Comunicação para compreenderem a dinâmica
e o sofrimento compartilhado entre os membros. As primeiras
postulações, encontradas no livro “Pragmática da comunicação
humana” (WATZLAWICK, BEAVIN & JACKSON, 1967), apontam para a
problemática das interações familiares, em seu caráter promotor de saúde
e patológico. Os referidos autores dedicaram-se inicialmente a estudar
a comunicação de forma abrangente, aprofundando a compreensão de
seus paradoxos. Como um dos resultados de pesquisa, identificaram que
não havia possibilidade de mensagens humanas simples. Pelo contrário,
toda comunicação, sobretudo no meio familiar, era permeada pela
complexidade de elementos enviados e recebidos através de canais
verbais e não-verbais (CALIL, 1987).
Watzlawick et al. (1967) discutiram as propriedades básicas da
comunicação pautadas na natureza de cinco axiomas. Neste trabalho,
é relevante apresentar os dois primeiros. O primeiro axioma refere-se à
impossibilidade de negar a comunicação face à experiência de interação
humana. Nesse sentido, todo comportamento, em situação interacional,
ganha um valor de mensagem. Por mais que um sujeito se negue a
comunicar algo sempre produzirá algum tipo de mensagem para alguém
que o acompanha. Isto se estende às atividades como palavras, silêncios,
prosódia, gestos e postura corporal. Por mais que alguém negue ao outro
a possibilidade de responder ou de interpretar uma mensagem, haverá
sempre uma transmissão de sentido implícita, despertando um efeito e
impacto na interação.
O segundo axioma, de acordo com Watzlawick et al. (1976),
corresponde à presença de dois níveis interdependentes na comunicação:
o conteúdo e a relação, sendo que toda informação contida no nível
do conteúdo dependerá do contexto relacional para ser interpretada.
Assim, quanto mais genuína for a relação, o fator relacional permanecerá
como pano de fundo no processo de entendimento do conteúdo. É
possível identificarmos isto em situações de interação que despertam
interpretações discrepantes entre os membros da família sobre um
mesmo fato, quando o nível relacional é predominantemente permeado
de conflitos e não ditos.
O silêncio quando pensado como uma tentativa de renúncia à
comunicação, cria uma forma de mensagem que desperta reações e
interpretações frágeis em uma função compreensiva, formando um
possível ciclo de retroalimentação de entraves e mal-entendidos na
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interação. Isto faz pensar que a faceta do silêncio promotor de saúde na
família depende de um nível relacional predominantemente amoroso,
íntimo, patrocinado por um funcionamento intersubjetivo que viabiliza
a metacomunicação (a capacidade de falar sobre a comunicação).
Desse modo, ressalta-se a ideia de que o ato de comunicação tem duas
responsabilidades: a da transmissão da informação e a evidenciação da
qualidade afetiva relacional.
Andolfi (1991) salienta a importância de o psicoterapeuta escutar a
família considerando os múltiplos elementos que constituem a interação,
justamente porque as mensagens provocam desdobramentos obscuros à
metacomunicação. Ao considerar os gestos, a prosódia e cadência das
próprias palavras é possível compreender que tais dimensões têm raízes
em períodos mais arcaicos da comunicação no desenvolvimento.
O espectro do silêncio que permeia a dinâmica familiar, muitas
vezes é vivenciado pelos membros como uma falha ou fracasso da
comunicação. À vista disso, gera a sensação de ser impossível interpretar
o silêncio, principalmente quando há vulnerabilidades na percepção
do eu da mensagem do não-eu, na temporalidade da mensagem e na
percepção do princípio de realidade, tornando muitas vezes o silêncio
um fenômeno interacional insuportável e devastador (FÉRES-CARNEIRO,
T., MELLO, R., MACHADO, R. N & MAGALHÃES, A. S, 2017).
Nesse sentido, a falha na comunicação costuma se apresentar
como uma queixa na demanda de tratamento de psicoterapêutico de
família. Tal fenômeno da comunicação evidencia falhas na constituição
de um aparelho psíquico familiar pensante, abrangendo funções de
simbolização primária, correspondendo aos aspectos não representados
das experiências emocionais (FÉRES-CARNEIRO et al., 2017). A
complexidade do espectro do silêncio compõe um caráter esfíngico do
silêncio, que pode ser promotor ou não promotor de saúde emocional
da família, temática esta que pretendeu-se discutir neste trabalho.
Diante de tais questões, este artigo teve como objetivo refletir sobre
significados variados do silêncio na interação familiar. Inicialmente, foi
realizada uma revisão de literatura no campo da psicoterapia de família
em suas abordagens sistêmicas e psicanalíticas, enfocando as temáticas
sobre a construção da subjetividade e a transmissão psíquica do não-dito.
Em seguida, foram desenvolvidas algumas considerações a partir de uma
análise clínica sobre o silêncio em seu espectro na dinâmica familiar à
luz do filme “Vazio de domingo” (2018), dirigido por Ramón Salázar. Foi
utilizada a metodologia análise de temática (PENAFRIA, 2009; BRAUN &
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CLARKE, 2006). A aplicação deste método implica no resumo da história
e, em seguida, a decomposição de suas partes considerando o que emerge
do filme acerca da temática do silêncio na dinâmica familiar, buscando
elaborar uma discussão com a fundamentação teórica explanada.
A referida película narra a história de Chiara, uma mulher de 43
anos que foi abandonada pela mãe aos oito anos de idade. Após 35 anos,
Chiara forja um reencontro com a mãe, disfarçando-se de garçonete em
um jantar na casa de Anabel, que se tornou muito poderosa após casarse com um empresário milionário. A proposta de Chiara choca a todos:
não deseja tornar-se herdeira da fortuna e tampouco ser reconhecida
como filha. Chiara, cujo nome só é mencionado no meio da narrativa,
como sinal de que somente aos poucos foi possível estabelecer algum
contorno de intimidade com Anabel, e talvez para ela mesma, almeja
apenas ter a companhia de sua mãe por um período de dez dias.
CONSTRUÇÃO DA SUBJETIVIDADE A PARTIR DO SILÊNCIO

Winnicott (1983) pontua que diversos tipos de comunicação
acontecem desde o início da vida do sujeito. Durante as fases iniciais do
desenvolvimento do ser humano, a comunicação silenciosa se relaciona
com o aspecto subjetivo do objeto. Dessa maneira, a comunicação é
estabelecida conforme o ambiente se apresenta como suficientemente
bom e atento às necessidades mais primitivas do bebê desde as
gratificações instintivas até a viabilização de falhas que sejam suportáveis
de serem vivenciadas pela criança.
Dentre as aquisições dessa interação primitiva está a capacidade
de ficar só, que de acordo com Winnicott (1983), é um fenômeno
altamente sofisticado a ser alcançado no desenvolvimento emocional da
criança, após o estabelecimento das relações primárias. Tal capacidade
se torna a base sobre a qual a solidão sofisticada se constrói e representa
a constituição do eu. Para alcançar o amadurecimento dessa capacidade,
é necessário vivenciar o paradoxo: a experiência inicial de solidão
sustentada na dependência, ou seja, na presença implicada e reservada
de alguém cuidador (FIGUEIREDO, 2009).
Essa relação especial entre mãe e bebê é denominada pela
expressão “ligado ao ego”, pois refere-se à relação entre duas pessoas
onde uma delas (ou ambas) estarão sós, porém na presença do outro que
é importante igualmente para as duas partes. Essa experiência somente
é alcançada na presença do outro, o que configura uma relação singular
“ligada a um ego auxiliar” (WINNICOTT, 1983). Assim, a criança
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pode internalizar a presença ao conseguir experimentar a si mesma na
solidão acompanhada. O autor assinala que, somente quando a criança
está só na presença do outro, ela pode constituir seu verdadeiro self
(WINNICOTT, 1983).
Sob este prisma, é possível compreender a comunicação a partir
de seus opostos: “a não-comunicação simples” e a “não-comunicação
ativa ou reativa”. No primeiro caso, ela é apresentada como o ato
de repousar, afirma o autor: “É um estado com identidade própria”
(WINNICOTT, 1983, p.167), referindo-se a estados de tranquilidade e
de não integração, vividos pelo bebê com sua mãe.
Ao passo que o segundo modelo, “não-comunicação ativa”, emerge
a partir das falhas graves do ambiente, sendo considerado em termos de
patologia. Nesse contexto, o ambiente não pôde atender às necessidades
do bebê, o que faz com que esse último recolha o núcleo do verdadeiro
self, protegendo-se das invasões do ambiente, criando um falso self.
Por consequência, o bebê não encontra um lugar seguro no ambiente
e não pode desenvolver o seu verdadeiro self e o gesto espontâneo.
Cabe ressaltar que a não-comunicação ativa pode ser encontrada em
casos de psicose, mas também em indivíduos saudáveis, os quais não
experimentaram as graves falhas do ambiente (WINNICOTT, 1983).
Entendemos que na perspectiva winnicottiana a comunicação se
origina do silêncio. Há, ainda, no centro de cada indivíduo um elemento
que escapa da comunicação, sendo considerado sagrado e que merece
ser preservado. De acordo com Safra (2006), autor que esquadrinhou as
obras de Winnicott, a solidão é apontada como subjacente em diversos
momentos da história de um indivíduo.
É posto que: “há dimensões do sentido de si mesmo que jamais
alcançam a comunicação, tratando-se de um núcleo isolado do self”
(SAFRA, 2006, p.67). Portanto, nesse núcleo que o autor menciona
há sempre a permanência da solidão ao longo do desenvolvimento
maturacional. Como resultado, não há a possibilidade de nenhum gesto
criativo que não parta desse estado de solidão, dessa área em si mesmo
que é a ausência de comunicação e a área de silêncio (SAFRA, 2006).
A HERANÇA PSÍQUICA FAMILIAR: NÃO-DITO E O ESPECTRO PATOLÓGICO DO SILÊNCIO

A discussão sobre o tema da herança psíquica entre gerações possui
um importante papel neste trabalho, a fim de compreender seus efeitos
no grupo familiar e na constituição de cada um dos membros familiares.
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Entende-se que a transmissão psíquica não é um processo passivo,
pois exige remanejamentos psíquicos frequentes que possibilitam a
apropriação daquilo que foi herdado pelos membros familiares (INGLEZMAZZARELLA, 2006).
A transmissão psíquica intergeracional tem como característica
principal o contato direto entre as gerações próximas, como pais, filhos
e avós, por exemplo. Nesta modalidade de transmissão, os componentes
do grupo conseguem se apropriar daquilo que lhes foi herdado.
Contudo, nas transmissões psíquicas transgeracionais, os conteúdos
não são possíveis de serem simbolizados e transformados, geralmente
estão associados a segredos, não-ditos, interditos e vivências indizíveis.
Ateremos nossa discussão à transmissão psíquica transgeracional
relacionando-a ao silêncio em sua dimensão não promotora de saúde
familiar (INGLEZ-MAZZARELLA, 2006).
De acordo com Granjon (2000), essa modalidade diz respeito
a uma transmissão direta, sem laços, que não permite ao sujeito
pensar e tampouco transformá-la. Essa segue a partir de repetições
de acontecimentos vividos, desprovida de qualquer possibilidade
modificação simbólica, até mesmo de alcance de alguma representação,
tendo uma função alienante no sujeito. O aparelho psíquico grupal
encontra-se, então, ausente ou com falhas constantes, repercutindo no
sujeito e na interação do grupo familiar.
Sobre esse aspecto, é importante destacar como o grupo familiar
se diferencia dos demais a partir de suas características específicas,
como por exemplo, a partir de alianças de filiação e afiliação envolvidas
em mitos originários. A família apresenta um projeto: a transmissão da
herança adquirida e fundadora de cada um. Desta maneira, torna-se
possível imortalizar os mortos, conservando para sempre sua identidade
por meio das gerações e das alianças inconscientes (GRANJON, 2000).
A vida familiar é circunscrita por momentos de passagem, tais
como nascimentos, perdas e mortes. Por conseguinte, nada escapa de ser
transmitido. Nenhuma morte, nenhum delito, nenhuma culpa, nenhum
segredo, sequer as cargas de culpa e vergonha podem ser esquecidos
nesse processo. Assim, os acontecimentos traumáticos que irrompem
na história familiar, em um dado momento, podem fazer fracassar os
mecanismos psíquicos de metabolização, impedindo os sujeitos de
pensarem e integrarem a história (GRANJON, 2000).
Inglez-Mazzarella (2006) enfatiza que o segredo é uma via
privilegiada na transmissão psíquica, mas devemos nos atentar à
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distinção das categorias que atravessam as gerações. O não-dito refere-se
ao que é proibido de ser falado no seio familiar, diferentemente daquilo
que é inominável que envolve a impossibilidade de simbolização.
Especificamente no primeiro caso, há uma interceptação do dizer, que
é algo deliberadamente decidido e que precisa ser ocultado, geralmente
associado à culpa e a vergonha. Embora essas histórias não sejam
verbalizadas, elas persistem nas gerações seguintes sob a forma do
recalque que, vez ou outra, encontra um meio de retornar (INGLEZMAZZARELLA, 2006). Portanto, o não-dito corresponde ao processo de
proibição, ao mesmo tempo, fazer alusão àquilo que um dia pôde ser
dito. Se na categoria do segredo lidamos com um conteúdo afastado da
consciência pela via da censura ou do recalcamento, por outro lado, há
um silêncio que se trata de algo proibido de ter acesso à representação
(INGLEZ-MAZZARELLA, 2006).
No processo psicoterapêutico, há sempre um trabalho a ser
realizado com base na herança psíquica do sujeito, pois encontram-se
fragmentos não elaborados e simbolizados que são transmitidos através
das gerações sob a reprodução. Então, cada sujeito possui um trabalho
psíquico de organizar e elaborar o material psíquico bruto, o qual o
inconsciente impõe às repetições até que penetram sejam compreendidos
no tempo presente dos herdeiros (INGLEZ-MAZZARELLA, 2006).
Esse é um elemento fundamental da transmissão psíquica:
a infinitude de um passado que está sempre presente (INGLEZMAZZARELLA, 2006). Em suma, na trama familiar, os segredos são
compreendidos como a espinha dorsal, pois são histórias que não
puderam ser verbalizadas, mas que se apresentam de forma insistente,
intrigando a nova geração que deve se individualizar no meio desses
enigmas familiares.
ANÁLISE DO FILME “O VAZIO DO DOMINGO” (2018): AS FACES DO
SILÊNCIO

Para a construção da análise do filme realizou-se o resumo da
história e, em seguida, a composição de temáticas que se destacaram
envolvendo o espectro do silêncio na dinâmica familiar, sendo articuladas
às teorias anteriormente exploradas. Primeiramente, cabe destacar que
a fotografia do filme expõe o tom da história, pois ambos se apresentam
em tons sóbrios e frios, além de ter um inverno que parece imperar no
espaço e no tempo entre mãe (Anabel) e filha (Chiara).
Sob essa perspectiva, o título também é um elemento que merece
destaque. Originalmente, ele se chama “La enfermedad del domingo” e
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foi traduzido para o português como “O vazio do domingo”. Ambos os
títulos convocam o sujeito a escutar e suportar o não-dito, o qual pode
ser compreendido como o vazio de palavras e afetos que o atravessam e,
por vezes, é silenciado e assume sua forma precária na saúde emocional
do sujeito e da família.
Pensar na fotografia do filme é relevante porque é composta por
elementos que não podem ser revelados. Barthes (1984) considera que
toda fotografia é silenciosa, isso porque não se trata de uma questão
de discrição, mas de música, e acrescentamos: de afeto, tal qual a
subjetividade o é, que só é alcançada em seu estado absoluto quando
há esforço de silêncio. Como, por exemplo, ao fechar os olhos, não há
nada a dizer externamente, mas há uma vida interna borbulhante para o
sujeito. A fotografia cumpre, portanto, o compromisso de fazer a imagem
falar no silêncio. Assim, é a partir deste último que se desvela aquilo que
antes era impensável de ser revelado.
O filme não ocorre em ordem cronológica, sendo assim, não é
possível assistir ao momento em que Anabel decide abandonar sua
família. Tampouco é possível acompanhar a perspectiva e a memória
de cada personagem, ao telespectador só resta observar e suportar a
frieza de uma relação mãe e filha adormecida por 35 anos. Essa obra é
construída a partir de nuances do silêncio, que apresentam Chiara com
o cabelo desgrenhado, roupas escuras e largas, por meio da quietude da
natureza.
Por sua vez, a natureza é preenchida com a beleza seca dos galhos
e expõe as numerosas raízes que não se encontram mais abaixo da terra.
Ela caminha por uma floresta, atravessando tais árvores, em direção a
uma estrutura robusta e disforme, que se aproxima para encarar o vazio
que há dentro dela. Assim, tal como os galhos despem-se de suas folhas,
para que seja possível suportar a tormenta que se aproxima, Chiara
também parece preparar-se para enfrentar suas próprias raízes que não
podem mais ser escondidas.
Em seguida, Anabel é apresentada em uma incongruência com
Chiara, pois ela tem o cabelo arrumado e roupas claras bem polidas.
Mas, ao atravessar um longo corredor, o qual ostenta riqueza e simetria,
Anabel vira o pé e quase cai, evidenciando que, por trás desta postura
impiedosa, há uma mulher com vulnerabilidades. Surpreendentemente,
para esta mãe há um reencontro com a filha, provocado por Chiara que
se infiltra como garçonete em um jantar na casa de Anabel. O silêncio,
presente na comunicação, espalha tensão e ruídos, convocando a
atenção de Anabel para Chiara.
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Posteriormente, Anabel e Chiara se encontram em um lobby
luxuoso para que possam finalmente falar após anos de silêncio. A filha
pede que a mãe possa tirar os óculos escuros e observa atentamente aos
detalhes da feição de Anabel que, por sua vez, se mantém séria e distante.
Chiara, então, questiona a mãe: “Sua família não sabe, não é mesmo?”,
Anabel desvia o olhar e responde que não. A filha segue indagando,
“Nunca contou a ninguém?” e mais uma vez Anabel confirma. Chiara
então afirma: “É estranho ser quase inexistente”. Aqui o espectador é
apresentado à grande ferida desta relação diádica: uma mãe que tornou
sua filha alguém sem existência e sentido.
Sob uma penumbra, Anabel revela ao marido, Bernabé, seu maior
segredo: o abandono de sua primeira filha. Ele a questiona “Tem certeza
que é ela?”, então Anabel confirma e, ao ser questionada sobre o porquê,
Anabel oferece uma resposta crucial que desvela a ironia: “Porque eu
me vejo nela”. Assim, é possível identificar que embora pareçam ser
diferentes, elas têm muito mais em comum do que pensam.
Anabel decide também confessar este segredo a sua filha mais
nova, Greta, em um jantar junto ao marido. Inicialmente, Bernabé
conta apenas que a mulher se ausentará por dez dias para resolver um
problema. Anabel se mantém em silêncio hesitando revelar a filha o que
de fato fará durante a ausência. Greta questiona o porquê de os pais
decidirem compartilhar essa informação com ela, pois nunca contam
nada a ela. Em um ato de coragem, Anabel verbaliza o que há por trás
da ausência. A filha irritada com essa revelação questiona: “Vocês teriam
me contado se ela não tivesse aparecido?”, mas recebe o silêncio da mãe
em troca.
Neste fragmento da história, identificamos a presença impregnante
na interação familiar do primeiro axioma da comunicação humana: a
hesitação em comunicar, mas que determina a impossibilidade de não
comunicar quando se está em interação. Embora Anabel aparentasse
desejar não falar, seja pelo desvio do olhar ou por meio do silêncio,
alguma mensagem atravessa, produzindo algum tipo de sentido para
Greta. Por consequência, é impossível negar ao outro a possibilidade
de responder ou interpretar tal mensagem, uma vez que haverá uma
tentativa de buscar sentidos implícitos (WATZLAWICK et al.,1976).
Greta se afasta dos pais para fumar um cigarro e Anabel a segue.
Neste momento, a filha faz indagações sobre este segredo que foi
guardado por tantos anos. Embora Greta desvie e retorne o olhar para
sua mãe, Anabel não consegue encará-la de volta e mantém seu olhar
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direcionado para a janela. A filha pergunta: “Por que vocês não se viram
todo esse tempo?” e Anabel explica que a menina foi criada pelo pai.
Então, Greta questiona novamente: “Você a abandonou?” e Anabel
sussurra: “Sim”. Após um período de silêncio, a filha responde “Então,
trate-a bem”.
Dessa maneira, o segundo axioma da comunicação nos auxilia na
compreensão dessa interação. Conforme já foi descrito, ele apresenta
a comunicação com base em dois níveis: conteúdo e relação. No nível
da relação, a cena descrita acima envia a mensagem implícita de um
funcionamento evitativo na interação familiar, ao passo que não podem
se encarar e nem aos seus mundos internos.
No nível do conteúdo, conseguem falar sobre o segredo, mas ainda
sim são lacônicos e indicam a resistência de genuinamente comunicarem
suas vivências. Lembremos que qualquer comunicação compreende um
compromisso de interação. A informação está no nível do conteúdo, mas
depende do contexto relacional para ser interpretada. O silêncio tornarse um recurso na tentativa de renunciar a comunicação, o que, por sua
vez, cria uma forma de mensagem que desperta reações, formando um
ciclo de retroalimentação direcionado à renúncia de metacomunicar
(WATZLAWICK et al,1976).
Inicialmente o reencontro de Anabel e Chiara é marcado por
um vazio, seja pelas as regras impostas por Chiara, que bloqueiam a
espontaneidade na dinâmica interacional entre ela e a mãe, ou pelos
momentos de abandono da mãe, em sua casa, por dias. No primeiro
jantar juntas, Chiara rejeita a companhia de Anabel para cozinhar em
conjunto, mas busca durante a refeição conhecer a segunda família que
Anabel construíra. Ao ser também impelida de perguntas referentes a sua
história, Chiara se desqualifica. A mãe, por sua vez, ao tentar demonstrar
compaixão, é afastada pela filha. Após um período de silêncio, Anabel
afirma não saber os limites daquela relação.
Dessa maneira, percebemos como o segundo axioma da
comunicação se apresenta em uma interação. De acordo com
Watzlawick et al. (1976), a capacidade de metacomunicar diz respeito
à capacidade de comunicar sobre a comunicação, quando ela assume
sua forma congruente, dizendo respeito a uma relação bem-sucedida e
a consciência do eu e do outro. Nesse sentido, compreendemos uma
relação adoecida entre Anabel e Chiara, pois tentam enfraquecer a força
do conteúdo da comunicação. Permanece silenciado o binómio ódioamor na relação entre elas, restando apenas o que é mortífero, apesar
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de a filha buscar incessantemente uma relação amorosa com a mãe. Em
uma determinada cena, Chiara busca sua cadela que ficara hospedada
na casa de um amigo e a leva para a floresta para sujar a si mesma e ao
animal de lama para que retornem à casa, criando a ilusão de que Chiara
salvara a cadela do fundo do poço.
Essa história, com contornos oníricos, parece colocar em cena o
desejo de Chiara ser resgatada do poço, ser limpa da lama, recriando
os primórdios de um contato sensorial mãe-bebê, inscrevendo sua
subjetividade e ganhando um nome. No entanto, ainda durante a cena
de limpeza da lama, ao receber o cuidado de ter seu cabelo lavado pela
mãe, Chiara não consegue suportar e pede que a mãe se afaste.
Chiara parece querer reviver cenas infantis com Anabel, como ao
chamar sua mãe para um festival na cidade, onde tenta compreender a
origem de seu nome e brinca em um carrossel. Durante a trama, Chiara
se esquiva de responder as perguntas de sua mãe, colocando-se sempre
como alguém que faz perguntas, mas não as responde. Porém, por um
momento, permite que a mãe se aproxime, e concorda em responder
qualquer pergunta sem hesitar.
Anabel, que poderia questionar o que quisesse, manifesta o
interesse de descobrir se mais alguém sabe da viagem que fez para
passar os dez dias com a filha. Chiara então entende o interesse como
uma questão narcísica da mãe ao desejar preservar sua imagem, ao invés
de querer se aprofundar na vida da filha. Com raiva da mãe, Chiara se
afasta e erotiza seu ódio, tentando dar curso a este com um homem
desconhecido.
Com o transcorrer da trama, descobrimos que Anabel não é a
única pessoa a guardar segredos. Chiara também guarda o seu: está
enfrentando uma doença terminal. Em uma noite, ela prepara em seu
quintal um retroprojetor com fotos antigas, projetando imagens de sua
infância e também de Anabel com seu ex-marido, Mathieu, pai de
Chiara. Durante esse momento, Anabel questiona se a filha deseja saber
o porquê de ela ter ido embora, mas Chiara responde que por muito
tempo desejou saber, mas que agora obter esta resposta seria indiferente.
Ela indaga, então, sobre o que Anabel se lembra de ter feito antes de
partir e, mais uma vez, Anabel não consegue olhar nos olhos da filha e
responde que não se lembra. Chiara, então, conta que a mãe deixou a
maquiagem sobre a mesa e se foi, como se tivesse pressa.
Uma determinada fotografia chama a atenção de Anabel. Trata-se
de uma montagem que Chiara fizera com a mãe mais jovem grávida

115

Diálogos Pertinentes – Revista Científica de Letras

dela, mas que ao lado tem Chiara adulta, na mesma idade que a mãe
no período da foto. Anabel se surpreende e comenta que sua impressão
é de um paradoxo temporal. Em seguida, ela começa a se sentir mal e
afirma que as fotografias parecem estar tomando vida. “Deixe-as tomar”,
Chiara a aconselha.
Conforme mencionado anteriormente, para Granjon (2000) a
organização do momento presente, feita pelo sujeito, é passível de ser
perturbada ou surpreendida, ao passo que é associada à transmissão
psíquica. Nesse sentido, o trabalho psíquico de suas escolhas na vida se
torna insustentável para Anabel, não suportando a necessária a retomada
dos três tempos: passado, presente e futuro, e a sua elaboração destes.
A fotografia do filme se volta para as grandes árvores, cujos
galhos secos se balançam com o vento. Neste momento, é anunciada a
chegada da tormenta, pois Chiara revela que sua finitude se aproxima.
Em seguida, a cena volta a ter foco em Anabel e Chiara, onde a mãe tenta
compreender se a doença da filha é o que a traz de volta e questiona se a
filha deseja ser cuidada por ela. Contudo, Chiara responde: “Não dê uma
de sentimental. Tenho vontade de cuspir em você”. Embora Anabel tente
oferecer algum conforto ao dizer que entende a fúria da filha, Chiara
afirma: “Você não entende nada. Uma mulher que abandona a filha de
oito anos não entende nada. Não entende merda nenhuma”.
Pensa-se que nesta cena, o ódio pela primeira vez pôde ser
legitimado, sendo verbalizado, sentido e encarado pelas duas. Tomada
pelo ódio e desespero, Chiara arremessa uma xícara no rosto de
Anabel, que faz um corte superficial e sangra. Ao se deparar com as
consequências, Chiara começa a pedir perdão e questiona sobre o que
deve ser feito para a reparação do “corte” e do “sangramento”. Anabel,
sem retaliação, apresenta-se como uma mãe que ensina sua filha a
cuidar, continente do próprio ódio, oferecendo condições de ser capaz
de reparar a destrutividade, pois o caminho para o amor é a capacidade
de reparação via o cuidado do ódio (FIGUEIREDO, 2009).
É possível identificar que Chiara vivenciou graves falhas do ambiente
durante a sua infância. Nesse sentido, percebemos que ela sofreu uma
ruptura na constituição do seu verdadeiro self. Como apresentado
antes, Winnicott (1983) descreve que o sujeito que vivenciara falhas de
maternagem, não pode verdadeiramente se comunicar e nem alcança a
capacidade de ficar só. Com efeito, sendo necessária a clivagem do self,
protegendo-se defensivamente na criação de um falso self patológico.
À história, é possível articular a afirmação de Winnicott (1983) sobre
a “capacidade para estar só” ser um paradoxo, pois só é possível alcançá-
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la na presença do outro. O referido autor se serve das postulações de
Melanie Klein para sublinhar que é esperado a internalização do objeto
bom na realidade psíquica, a partir de uma relação primária satisfatória.
Assim, somente a partir desta que é possível entender o sujeito tendo a
experiência íntima de solidão.
Embora tenha um efeito temporário, Chiara e Anabel dão início à
mudança na maneira como se relacionam. Em outra cena, Anabel está no
jardim plantando campânulas e Chiara se aproxima, intrigada com essa
atitude, questiona se a mãe virá regá-las todos os dias, ao que Anabel
responde: “Não precisam de muito cuidado neste clima”. Chiara então
afirma não gostar de flores, mas Anabel rebate “São fortes. Sobrevivem
em terrenos hostis”. Uma boa analogia nesse momento para pensar a
relação que mãe e filha estavam construindo, pois ambas sobreviviam a
destrutividade uma da outra, arduamente seguiam tentando semear, em
meio a tormenta, algo que poderia florescer.
Contudo, Chiara pede a mãe para ir embora, o que é sentido por
Anabel como uma afronta, pois ainda não entendera o real motivo de
ter sido convidada a retornar ao sul da França para ficar dez dias com
a filha. Anabel revela que sabe a dor que Chiara sente e quanto tempo
lhe resta de vida e Chiara afirma: “Viu? Não deveria ter plantado flores”.
Entendemos, então, que ela negava o desejo de introjetar uma relação
objetal mãe-filha amorosa.
Anabel é dotada de uma voracidade que não se cessa e isso é
apresentado a partir de sua insistência de descobrir o que verdadeiramente
Chiara espera dela. Assim, em meio a uma nova ventania, Chiara revela
o porquê em segredo ao pé de ouvido da mãe e o som das palavras não
é ouvido pelo espectador. A revelação da verdade ocorre no silêncio da
intimidade entre elas. Porém, sabemos depois que Chiara não suporta
mais a vida dolorosa da enfermidade terminal, desejando que Anabel a
leve até um rio próximo e a afogue até morrer.
Anabel viaja até Paris com o propósito de reencontrar seu ex-marido,
Mathieu, para conversarem sobre o pedido de Chiara. Inicialmente, o
casal se provoca em relação ao passado que tiveram juntos, até que
Anabel questiona: “Guarda rancor de mim?” Mathieu responde que não.
Em sequência, Anabel pergunta o porquê e ele a responde que o rancor
se transformou em uma “lembrança imóvel” e explica que “algumas
lembranças se movem e nos ajudam a viver. Outras... ficam estagnadas.
São muito poderosas, se não as puser em movimento de novo, elas o
perturbam”. Mathieu repondeu a Anabel que sabia sobre o desejo da
filha e que se propôs ajudá-la, mas que Chiara o recusou.
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Entendemos que esse diálogo ilustra o que postula Granjon (2000),
um evento traumático pode desordenar e até inviabilizar o processo da
integração psíquica do sujeito, pois o trauma cria lacunas na psique.
Em consonância, Inglez-Mazzarella (2006) indica que há uma tarefa
paradoxal: é necessário dar representação ao que é irrepresentável. De
acordo com a autora, o sujeito voltará a se deparar, repetidas vezes, em
seu “núcleo duro” das coisas, sendo a palavra insuficiente para expressar
o que se passa.
Anabel afirma ter ido embora do núcleo familiar porque queria mais.
Sendo questionada por Mathieu se havia conseguido, ela responde que
sim, mas percebe que nunca sente que suas conquistas sejam suficientes,
sendo uma experiência emocional cansativa. Mathieu compreende seu
sofrimento e afirma que todos possuem o direito de descansar. Para Safra
(2006), o núcleo isolado do self, trata-se de dimensões de si mesmo que
jamais alcançam a comunicação. Nesse sentido, é abordado como um
lugar central e de solidão e, quando violado, é percebido pelo sujeito
como uma das maiores angústias. Portanto, a solidão é fundamental a
partir do silêncio para que o sujeito possa repousar e dormir. Cria-se o
paradoxo: o descanso é retornar à presença do outro em silêncio. Anabel
jamais conseguiu descansar e isso é percebido por ela com voracidade e
violência, embora seja contido por sua organização defensiva.
A cena final do filme apresenta Chiara deitada no chão, com
o rosto pálido e bochechas marcadas, indicando o agravamento do
quadro clínico. Anabel retornou para encontrar sua filha e, assustada
com o que vê, tenta levantá-la para irem para casa, mas Chiara já está
cansada demais. Assim, Anabel a coloca em um carrinho de mão e
juntas atravessam a mesma floresta da cena inicial, até que chegam ao
rio. Numa atualização das cenas mais primitivas de um sujeito, neste
momento, Anabel despe-se de suas roupas e da vaidade, assim como
Chiara despe-se das suas e agarra-se ao colo da mãe.
Chiara parece reatualizar a memória do cheiro e do toque que
sustenta o desamparo da condição de ser dos primórdios. Chiara a
chama de mãe e Anabel pergunta “O que foi, filha?” e ela responde “Eu
entendo.”, “O quê?” “Tudo”. Assim, juntas, enfrentam a água fria do rio
que embala a morte de Chiara, que diz já não ter mais medo da morte.
Nessa cena descrita, Anabel e Chiara puderam experimentar o silêncio
repousante, no qual mãe e filha puderam estar só, mas genuinamente
conectadas pela presença uma da outra.
Puget (2015) nos ajuda a pensar o último diálogo de Anabel e
Chiara. A autora diferencia dois modos de pensamento: o pensar “a partir
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de um” e o pensar “com dois”. O primeiro caso refere-se a um produto
criado pelo processo de pensar a partir de um diálogo interno com a
representações de eu e do não-eu. Em outras palavras, corresponde à ideia
de recuperar um ausente, o transformando em um “presente-ausente”.
Durante toda sua vida, Chiara pagou um preço alto por tentar manter sua
mãe ausente presente em sua psique, criando diálogos internos, os quais
a devem ter ajudado a desenvolver seu plano de contato com a mãe.
O segundo modo de pensamento diz respeito a um “pensar
com”, que fala sobre estar na presença de alguém, podendo vivenciar a
profunda solidão da condição humana e, simultaneamente, um estado
de intimidade (PUGET, 2015). Na cena final, por exemplo, foi instaurada
uma atemporalidade, na qual passado e presente parecem fundidos.
Anabel acompanha oferecendo um colo a Chiara, bebê/terminal, em um
estado sem palavras de quietude e intimidade. Esse estado, de estar só
acompanhado de outro, é preenchido pelo silêncio de ambas. Portanto,
há um silêncio sobre a morte que tenta viabilizar algum tipo de vida na
relação e da preservação do núcleo genuíno do self.
CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante da complexidade que envolve o fenômeno do silêncio
nas interações humanas, este trabalho teve como objetivo discutir seus
variados significados na interação familiar. Inicialmente, foi realizada
a revisão de literatura no campo da psicoterapia de família em suas
abordagens sistêmicas e psicanalíticas. Para alcançar o objetivo proposto,
discorreu-se sobre as premissas do pensamento sistêmico para analisar
a pragmática da comunicação humana, permeada pelo silêncio como
fuga da comunicação, abrangendo os dois primeiros axiomas da teoria
da comunicação.
Em seguida, apresentou-se a construção da subjetividade salutar
a partir do silêncio, fundamentado na teoria de Winnicott (1983), que
propõe pensar a constituição psíquica a partir de uma intercomunicação
sensível e uma dependência para se alcançar a maturidade relativa.
Posteriormente, foi discutido a noção de transmissão psíquica do
segredo, considerando-o como o viés patológico do silêncio estabelecido
nas relações familiares. Em última análise, foi analisado o filme “Vazio
de domingo” (2018), dirigido por Ramón Salázar, o qual serviu como
ilustração para a discussão teórica, com a finalidade construir uma
análise sobre as diversas faces do silêncio nas interações familiares, a
partir das vivências das personagens Anabel e Chiara.

119

Diálogos Pertinentes – Revista Científica de Letras

Tal ilustração nos ajudou a refletir sobre as manifestações do silêncio
presente na interação entre os membros familiares e as vicissitudes desse
fenômeno na subjetivação do sujeito. A discussão do filme também foi
um convite para compreender a possibilidade da potência do ato de
silenciar, ocupando a condição de contato com nós mesmos e uma
melhor compreensão de que o aparente vazio nos revela uma imensidão
de elementos afetivos intersubjetivos.
Nesse sentido, atenta-se para a necessidade dos profissionais que
trabalham no campo das interações familiares identificarem as facetas do
silêncio e dedicarem-se a compreender o que ele representa para o grupo.
A linguagem verbal pode se apresentar insuficiente para representar o
mundo interno do sujeito e da qualidade das relações, e, assim. O filme
retrata uma história em que o silêncio opera no tempo e no espaço,
paralisando a história de Anabel e Chiara. À luz dessa percepção, foi
possível identificarmos as múltiplas faces do espectro do silêncio. Em um
dos polos, há um silêncio repousante, o qual só é possível na experiência
compartilhada com o outro, desvelando o ápice da intimidade humana
e que permite ao sujeito escutar seu mundo interno acompanhado da
presença do outro. Em outro polo, há a precariedade emocional no
vínculo entre os membros familiares, havendo um silêncio que perturba,
criando perguntas impossibilitadas de obter respostas. Não obstante,
a partir da investigação realizada, entendemos que seria interessante
desenvolver estudos futuros tecendo reflexões sociais e culturais sobre
o lugar do silêncio.
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RESUMO

O objetivo deste artigo é analisar cinco obras de autores surdos e
como essas podem conduzir o ouvinte ao diálogo com o outro-surdo.
Essa discussão se torna necessária pois as artes surdas ainda estão à
margem dos estudos acadêmicos e fora dos currículos escolares e tão
pouco as encontramos facilmente em museus. Por isso, faremos incursão
por obras de artistas surdas de cada região do Brasil, buscando perceber
como as suas obras podem nos aproximar das realidades da comunidade
surda. Nesse caminho, utilizaremos os conceitos de produção de
presença de Gumbrecht (2010) e o ato responsável de Bakhtin (1987).
Com esse trabalho, esperamos abrir portas para as obras das artes surdas
que estão à margem, que possam se conhecidas por mais pessoas e que
mais pesquisadores se atentem para essa forma de arte.
Palavras-chave: Surdidade; literatura; artes; presença.
ABSTRACT

The purpose of this article is to analyze five works by deaf authors
and how these can lead the listener to dialogue with the deaf-other.
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This discussion becomes necessary because the deaf arts are still on the
margins of academic studies, and outside of school curricula, and we do
not find them easily in museums either. Therefore, we will explore works
by deaf artists from each region of Brazil, seeking to understand how their
works can bring us closer to the realities of the deaf community. In this
way, we will use the concepts of production of presence by Gumbrecht
(2010) and the responsible act by Bakhtin (1987). With this work, we
hope to open doors for works of deaf arts that are on the margins to be
known by more people and that more researchers pay attention to this
art.
Keywords: Deafhood; literature; arts; presence.
INTRODUÇÃO

A mão surda que trabalha, interage com o meio em que vive e
o modifica é algo constate nas vidas de surdos brasileiros. Suas mãos
hábeis se movimentam com cadência, tocam diversas partes do corpo
com precisão. Esse jogo ultrapassa o uso do ser humano mediano, pois,
através delas, as pessoas surdas refletem sobre seu passado, planejam
seu futuro e constroem as suas identidades. Esse poder, atrelado às suas
mãos, permite que se organizem como um movimento social, e que
escrevam sua história por meio de uma língua de sinais. Elas, também,
são ferramentas criativas, ao produzir arte como forma de protesto,
de aclamar a importância de sua língua e cultura, e de expressar seus
sentimentos mais íntimos.
Infelizmente, as pessoas surdas foram, ao longo dos séculos,
perseguidas, assassinadas e abandonadas (SACKS, 2010), apagando da
história toda sua possível contribuição para a sociedade. Assim, suas mãos
foram amarradas e sua identidade apagada. Na contemporaneidade, a
Imagem das mãos é uma presença constante nas Escritas surdas, porém
esse simbolismo atrelado remonta há milhares de anos, e não apenas
está ligado às pessoas surdas, mas sim a todo o nosso desenvolvimento
como humanidade (MONDZAIN, 2015).
Hoje a arte surda reflete e refrata a sua relação com o mundo
dos objetos mediado por suas mãos. Por ser uma arte marginal, não
encontramos as obras surdas em espaços de circulação da arte, mas
elas existem e resistem, provavelmente bem perto de nós. Foi possível
constatar essa afirmação após a realização de uma pesquisa com surdos
e ouvintes e uma consulta ao site Cultura surda1.
1 O Site https://culturasurda.net/ se dedica a divulgar as produções culturais de pessoas surdas e de ouvintes que
tenham a ver com a língua de sinais e o ser e estar surdo.
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Desse modo, o objetivo desse artigo é apresentar uma pequena
amostra de obras de autores surdos de cada região do nosso país e analisar
essas obras a luz de Bakhtin (1987; 2019) e os Estudos da presença de
Gumbrecht (2010). Com isso esperamos compreender como a arte surda
evoca a presença do real em nossas vidas, podendo nos conduzir a atos
responsáveis e humanizados perante o outro-surdo.
Para isso, iniciaremos uma breve explanação dos conceitos que
fundamentam esse trabalho para ter uma breve visão de como andam as
pesquisas sobre as artes surdas. Em seguida, iremos analisar uma amostra
das obras da arte surda que, até o momento da escrita deste artigo,
não foram objeto de análise por pesquisadores brasileiros. Não seria
possível comportar aqui todos os artistas surdos à margem dos estudos
acadêmicos, assim abordaremos um por região do Brasil, procurando
dar voz as minorias que estão dentro das minorias.
MÃOS SURDAS MARGINAIS E A PRODUÇÃO DE PRESENÇA.

Bakhtin (1987) utiliza o termo grotesco para se referir a uma série
de coisas que são rejeitadas por uma parte da população. Contudo, esse
termo não é algo negativo, pois está ligado a todos os aspectos da nossa
existência, ou seja, do real em nossas vidas. Essa concepção de grotesco
inclui tudo aquilo que a burguesia tenta silenciar como a velhice, as
mulheres, o negro, o indígena, a pessoa com deficiência, o surdo.
Assim, ele se distingue dos corpos perfeitos ao “tematizar o que não é
tematizado” e dar “a voz a quem não tem” (MOITA LOPES, 2009, p. 22).
Aqui ingressamos no pensamento de que as artes surdas adquirem um
valor positivo e afirmativo em uma completa oposição aos que prezem
somente por uma arte polida e calcada na estética do belo, mesmo essa
arte não representando a vida real (BAKHTIN, 1987).
Por meio do diálogo e com a subversão do que é grotesco, será
possível se aproximar do horizonte social do outro, e esse contato pode
nos conduzir a realização de atos responsáveis e humanizados. Para
Bakhtin (2010), o ato responsável não é uma ação mecânica e desprovida
de reflexão, mas sim ações de indivíduos que a partir do ato-pensar
movimentam-se em direção ao ato-ação, assumindo a responsabilidade
pelo conteúdo desses atos (SOBRAL, 2009). Os povos oprimidos pela
colonialidade se empenham fortemente em lutar para ser vistos e, para
Freire (2018), a grande generosidade é quando, de forma empática, as
mãos dos oprimidos não sejam as únicas que se erguem nessa luta,
assim, nesse caminho, a responsabilidade do eu para com o outro possa
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contribuir para a transformação do mundo. Conforme Sobral (2019), ao
realizar o ato responsável, o sujeito decide de forma consciente executar
ações que consideram o seu dever e responsabilidade perante o outro.
Esse processo em caminho para o ato responsável não é simples,
e, para que possa ser realizado, necessita de um meio que interconecte
o eu com o outro (BAKHTIN, 2010). Desse modo, não é possível
compreender o outro-surdo sem um diálogo com o eu-ouvinte, nesse
caso, os elementos estéticos nas artes surdas que refletem e refratam
a vida, o real, aquilo que está presente em nossas vivências. A partir
disso, o ato responsável e humanizado será o resultado de uma empatia
motivada pelo ato-pensar que considere a diferença do outro apreendidas
pela cultura e vida.
Para Bakhtin, o diálogo nos lavará ao pensamento não-indiferente,
podendo fazer com que os sujeitos que observa e o que é observado
se comuniquem e, partir disso, aconteça o ato responsável (BAKHTIN,
2010). Nesse processo, o sujeito poderá tomar uma decisão consciente
que molde os seus atos de modo que considere a sua responsabilidade
perante o outro. A participação reflexiva no ser e estar surdo, mediada
pelas artes, seria a motivação para o ato responsável do eu-ouvinte,
pois a apreensão do processo histórico que culminou em infraestrutura
opressiva conduzirá a algo novo, “tanto no objeto quanto no indivíduo,
enaltecendo e melhorando o existir-evento” (SOUZA, 2014, p. 695).
No caminho para esse ato humanizado, a empatia é a palavrachave desse processo e isso pode ser concretizado a partir da presença
do real evocada pelos signos ideológicos dos povos surdos. Mesmo
estando consciente, conforme Bakhtin (2010), não é possível ingressar
no lugar do outro, pelo caráter irrepetível dos atos, é possível participar
e sentir a presença que nos permita compreender o mundo do outrosurdo. Para isso, a experimentação é o meio que pode nos aproximar do
mundo sensível do outro, pois, segundo Bakhtin (2010. p. 58), “mediante
a empatia se realiza algo que não existia nem no objeto da empatia, nem
em mim antes do ato da empatia, e o existir-evento se enriquece deste
algo que é realizado, não permanecendo igual a si mesmo”.
Com essa colocação, cabe agora discutir o conceito de presença
segundo as concepções de Gumbrecht (2010), filósofo alemão que
percebeu que a hermenêutica de sentido, sozinha, não podia dar conta
de alguns efeitos que as linguagens levam os humanos a sentir. Para esse
autor, produção de presença são todos os efeitos nos corpos humanos
causados por atos reais (GUMBRECHT, 2010). Teoria essa que dialoga
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com o filosofia do ato responsável que também entende que nem o
teoricismo puro nem o historicismo dão conta de compreender os atos
humanos (Bakhtin, 2010; Sobral, 2019). Nesse caminho, a presença
de Gumbrecht (2010) é o real descrito por Bakhtin (1987) e do mesmo
modo a cultura de presença tem como objetivo a abertura para outros
saberes, ultrapassando os conhecimentos eruditizados, comuns nas
interpretações que buscam um sentido teórico máximo.
Bakhtin (1987) nos apresenta dois mundos, o real/vida em que
vivemos e realizamos nossos atos e o teórico o qual existe fora do ato,
sendo ele o mundo teórico/cultura. Tanto Gumbrecht (2010) quanto
Bakhtin (1987) propõe uma união entre esses mundos, para um isso
permitirá compreender os eventos de maneira mais completa através de
amalgamações entre vida e cultura, para o outro, afirma que a partir
disso poderemos praticar o ato responsável.
A cultura de presença não se limita à busca de um significado
ou puras abstrações teóricas, mas adentra em uma percepção física do
real através do contato com as linguagens, como literatura, cinema,
artes plásticas e tantas outras (GUMBRECHT, 2010). Assim, do mesmo
modo que, para Bakhtin (2010), não devemos separar o real do teórico,
o sentido, para Gumbrecht (2010), se funde nesses dois elementos,
em uma amálgama, tornando-se praticamente um só, mesmo tendo
particularidades que os distinguem. Somente a responsabilidade especial
pode unir a cultura e vida (BAKHTIN, 1987), assim as vivências têm
muito mais poder do que as puras abstrações do teoricismo por esse
desconsiderar o Outro nesse processo. Por isso, podemos afirmar que a
perspectiva teórica pura é decadente ao passo que exclui o indivíduo e
seu viver, não permitindo o ato responsável.
A presença do real, evocada pelas artes surdas, pode nos conduzir
a algo quase sobrenatural, um efeito mágico que pode nos fazer sentir,
refletir e contribuir com o outro através de atos responsáveis. Essa
experiência mística pode ser entendida como o poder que a linguagem
tem em estimular a nossa imaginação a ponto de ativar nossos sentidos.
Aqui, adentramos em um tipo de sinestesia, ou multimodalidade, sem
a qual Basbaum (2002) afirma ser impossível a fruição de qualquer tipo
de arte. Como um exemplo dessa sinestesia, o autor cita o cinema e os
shows de rock, que, através de uma superprodução, levam o expectador
a um afastamento de si, uma espécie de catarse, que naquele momento
o conduz ao êxtase.
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Nesse ponto, encontramos uma forte ligação com a fala de Bakhtin
(1987) ao discutir o grotesco, pois esse também propõe um retorno às
coisas do mundo,
Coloca-se ênfase nas partes do corpo, as mãos, em que ele
se abre ao mundo exterior, isto é, onde o mundo penetra
nele ou dele sai ou ele mesmo sai para o mundo, através de
orifícios, protuberâncias, ramificações e excrescências, tais
como a boca aberta, os órgãos genitais, seios, falo, barriga
e nariz. (p.23, grifo nosso)

Bakhtin apresenta um corpo incompleto, que está em busca por
conexão com as coisas do mundo através de seus membros e órgãos.
Para que possamos compreender esse estímulo a sensações corpóreas
através da linguagem, iremos analisar algumas artes surdas e como elas
nos conduzem às realidades do outro e, assim, nos conduzir ao ato
responsável e humanizado.
ARTES SURDAS NO BRASIL: resistência e luta por direitos

A referida pesquisa foi feita com um questionário produzido no
Google forms, o qual pretendia identificar artistas surdos de diversas
regiões do país. Com ele foi possível identificar o nome, tipo de arte
produzida, link para acesso e o estado que artista reside2. Após sua
elaboração, ele foi enviado para vários grupos e comunidades nas redes
sociais nas quais participam centenas de milhares de pessoas, e assim
obtivemos 46 respostas indicando artistas de todas as regiões do Brasil.
No segundo momento da busca no site Cultura surda, selecionamos
todas as produções brasileiras, isso resultou em setenta autores3. Com o
resultado das duas fontes de pesquisa em mãos, foi iniciado uma análise
de cada um dos links indicados para conferir se o autor era surdo e se
os links correspondiam a produção dele. Assim, foram excluídos todos
os trabalhos que eram traduções da literatura ouvintes para a Libras,
músicas e obras de autores ouvintes, por fim permaneceram as produções
artísticas de qualquer tipo de autoria de pessoas surdas, isso culminou
em 66 resultados. Vale salientar que é evidente que esse quantitativo não
abarca todos os artistas surdos do Brasil, porém, ele é um reflexo dos
possíveis artistas que hoje estão marginalizados e, por isso, não podemos
desfrutar de suas obras.
2 Disponível em https://forms.gle/a2d3imuGGuQoKKKm9 Acesso em: 25 nov. 2021.
3 Foram selecionados as indicações de autores surdos nas categorias: artes, literatura, cinema e vídeo.
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A partir dos resultados, constatamos que o Nordeste apresentou
catorze artistas surdos e suas obras englobam a poesia, o slam, o teatro,
as artes plásticas e produto audiovisuais como a novela. A região norte,
junto com a centro-oeste, foi a que apresentou menos indicações de
artistas, três em cada uma, sendo eles, poetas e atores. O Sudeste foi a
localidade com o maior número de surdos que produzem arte, vinte e
sete ao todo que criam poesias, teatro, artes plásticas, esculturas, slam,
fotografia, literatura e ilustrações. Por fim a região Sul obteve dezesseis
resultados divididos entre desenho, teatro, literatura, poesia, artes
plásticas e história em quadrinhos. A partir de agora iremos analisar uma
obra das artes surdas de cada região do Brasil e procurar enfatizar como
elas nos conduzem ao horizonte social do outro no caminho para o ato
responsável.
MÃOS DO NORDESTE

O efeito mágico de mergulhar em um mundo ideal no qual as suas
necessidades, enquanto usuário de uma língua de sinais, são atendidas é
foco do curta metragem “O Mundo de Netinho”, idealizado e produzido
pelo paraibano surdo João Filho. Essa obra retrata bem o mundo segregado
que os povos surdos estão inseridos, e nela é possível viajar para outro
lugar no qual o seu desejo por ter aquilo que os ouvintes têm desde cedo
é atendido. Por um poder efêmero e carnavalizado4, causado pelo curta,
em poucos minutos o expectador pode sentir a presença de um espaço
de aceitação e com acessibilidade comunicacional plena para o surdo.
No vídeo, Netinho é jovem surdo que está cercado por pessoas
que não falam sua língua. Ao acordar ele não consegue se comunicar
com seus familiares (QUADRO 20, recorte 01), tão pouco na escola
onde ele é relegado a um mero objeto enquanto todo o protagonismo
e interação é focado nos ouvintes (QUADRO 20, recorte 02 e 03). Ao
sair da escola, Netinho cruza com pessoas que estão se comunicando
verbalmente enquanto ele está isolado e isso fica ainda mais evidente
quando ele vê várias TVs ligadas em uma loja, mas ele não consegue
compreender o que está sendo dito.
No caminho de volta para casa, ele entra em um parque no qual
uma entidade mágica o transporta para um mundo no qual todos o
compreendem e falam sua língua (QUADRO 20, recorte 05). Após isso,
o outro mundo de Netinho também se modifica absorvendo tudo aquilo
que há de bom naquele mundo mágic
4 Para Bakhtin uma obra carnavalizada é aquela que nos permite ser o que não somos viver aquilo que não
podemos experimentar em nossas vidas (BAKHTIN, 1987).
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Quadro 20 – Recortes do curta O Mundo de Netinho, 2019.

Recorte 01

Recorte 02

Recorte 03

Recorte 05

Fonte – feito pelo autor da pesquisa com base em https://www.youtube.com/watch?v=oGc2tVkXFaA

Aqui encontramos um paradoxo na representação das mãos,
pois, incialmente, as mãos que interagem com Netinho simbolizam
os impedimentos e intempéries que ele enfrenta. Isso se materializa
no momento em que ele tenta saber o que os familiares conversam e
é barrado (QUADRO 21, recorte 01) e alguns momentos depois essas
mãos o aplaudem, mas ele não teve a oportunidade de se expressar,
fazendo com que esse seja um aplauso vazio (QUADRO 21, recorte 02).
Netinho se torna uma figura grotesca, pois mesmo dotado de todas as
suas peculiaridades e valores culturais ele é ocultado e silenciado.
Quadro 21 – Recortes do curta O Mundo de Netinho que indicam uma conotação negativa das mãos, 2019.

Recorte 01

Recorte 02

Fonte – feito pelo autor da pesquisa com base em https://www.youtube.com/watch?v=oGc2tVkXFaA
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Essa conotação negativa é substituída com a intervenção do ser
místico que se transforma em mãos gigantes e assume a configuração
do sinal BARCO (QUADRO 22, recorte 01) e transporta Netinho para
uma ilha que tem o formato de uma mão e que abriga aqueles que
compartilham os mesmos valores culturais dele (QUADRO 22, recorte
02). A partir desse momento, nesse novo mundo, as mãos proporcionam
ao herói da história algo que ele não tinha por causa de toda a
infraestrutura que promove a valorização da língua oral e do corpo que
ouve (QUADRO 22, recorte 03 e 04).
Quadro 22 – Recortes do curta O Mundo de Netinho que indicam uma conotação positiva das mãos, 2019.

Recorte 01

Recorte 03

Recorte 02

Recorte 04

Fonte – feito pelo autor da pesquisa com base em https://www.youtube.com/watch?v=oGc2tVkXFaA

Esse mundo carnavalizado é fruto do desejo de sair dessa
superestrutura opressiva para um local no qual todos os seus signos
ideológicos são altamente valorizados por todos e não somente pelos
surdos. As mãos, nesse curta-metragem, servem para separar e unir,
servem de transporte e abrigo estimulando a nossa imaginação para que
possamos sentir a presença de um mundo místico e improvável, mas
profundamente desejado.
MÃOS DO NORTE

A música faz parte das realidades surdas, porém ela não pode ser
apreciada por eles do mesmo modo que os ouvintes. A forma como
outros órgãos do corpo trabalha para que o surdo consiga apreciar a
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música é a temática do poema “Estrelas sejam música”5 do poeta surdo
tocantinense Lucas Fagundes6. O perfil dele no Instagram já nos revela
bastante sobre o valor que as mãos têm em sua vida e produção, nessa
rede social, ele assume o codinome @lucas.maos.
Através de seu corpo, compara o cintilar das estrelas com as
vibrações sonoras captadas pelo ouvido. Nesse poema, encontramos
uma forma grotesca de usar um sentido de um modo incomum para a
maioria de nós, pois conforme Laborit7 (2000, p. 126) “os outros ouvem,
eu não. Mas tenho olhos, que forçosamente observam melhor do que
os deles. Tenho as minhas mãos, que falam”. O corpo surdo sente as
vibrações provocadas pelas batidas musicais e seu coração pulsa na
frequência da melodia. Os olhos do enunciador desse poema se dirigem
às estrelas observando o seu brilho (QUADRO 23, recorte 01, 02), assim
o ritmo do cintilar delas se torna tangível de modo que pode às segurar
com a mão e sentir o seu pulsar (QUADRO 23, recorte 03, 04)
Quadro 23 – Recortes de Estrelas sejam música!, poesia, de Lucas Fagundes, 2020.

Recorte 01

Recorte 02

Recorte 03

Recorte 04

Fonte – Feito pelo autor da pesquisa com base em https://www.instagram.com/p/B-MID1wpwNP/

Ao apreciar uma música, mesmo que a letra esteja naquele
momento inacessível, o ritmo e a frequência podem evocar em seu
corpo a presença de algo místico para o surdo, a presença do som.
Esse processo é referenciado no por Lucas Fagundes com sentimentos
antagónicos de prazer e dor (QUADRO 24, recorte 01, 02) o que faz com
que a presença do som no enunciador lhe cause uma extrema sudorese e
medo (QUADRO 24, recorte 03, 04). Para o surdo a música se torna uma
realidade física tangível ao outros sentidos evocando arrepios, suores,
5 Tradução do poema Estrelas sejam música realizado pelo autor da pesquisa: Olhando para o céu vejo milhares
de estrelas. pego duas delas, que pulsam em minhas mãos. Esse pulsar me parece música. Até que não aguento e
lavado de suor fico. Retiro-as dos meus ouvidos e elas continuam seu pulsar Tocando meu coração. Quem se abre
e meu coração enxerga a pulsação das estrelas Meu corpo se fecha. Meu coração acelera e voa para junto das
estrelas. Para longe. É assim que o surdo sente a música.
6 Perfil do autor disponível em https://www.instagram.com/lucas.maos/ acesso em: 30 nov. 2021.
7 Emmanuelle Laborit é surda e ao longo de sua vida tem se dedicado aos palcos como atriz e diretora chegando
a conquistar vários prêmios internacionais.
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dores e lembranças guardadas em sua mente (GUMBRECHT, 2013).
Quadro 24 – Recortes de Estrelas sejam música!, poesia, de Lucas Fagundes, 2020.

Recorte 01

Recorte 02

Recorte 03

Recorte 04

Fonte – Feito pelo autor da pesquisa com base em https://www.instagram.com/p/B-MID1wpwNP/

Esse efeito corpóreo é amplificado por recursos imagéticos
que produzem um efeito de presença que estimula nossas sensações
corpóreas. O extraverbal materializado por expressões faciais,
pantomimas, movimentos e expressões faciais agem como uma chave
para nos tocar e gerar um diálogo com nossos próprios sentimentos
(QUADRO 25, recorte 01). O momento em que o enunciador emula
o ato de ter o coração pulsando em suas mãos, no mesmo ritmo da
música, remete a sensação de presença física evocada pela melodia,
além disso, ele dialoga com o receptor por meio do olhar, transmitindo
as suas sensações para ele (QUADRO 25, recorte 02).
Quadro 25 – Recortes de Estrelas sejam música!, poesia, de Lucas Fagundes, 2020.

Recorte 01

Recorte 02

Recorte 03

Recorte 04

Fonte – Feito pelo autor da pesquisa com base em https://www.instagram.com/p/B-MID1wpwNP/

O corpo do enunciador e o mundo dos objetos se tornam um por
meio do uso de descritores imagéticos em vários momentos do poema.
Um exemplo disso é o pulsar do coração e como ele voa de dentro da
caixa toráxica para longe, seguindo as estrelas/sensações evocadas pela
música (QUADRO 25 recortes 03, 04).
As amalgamações entre linguagem e presença nesse poema nos
fazem adentrar no mundo do sensível que, nesse caso, é a ausência do
sentido da audição, conhecendo como corpo surdo, em uma cosmologia
com as coisas do mundo podem, desfruta de um signo ideológico dos
ouvintes. Um tipo diferente de silêncio é quebrado, pois, como afirma
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Laborit (2000, p. 144), “O meu silêncio não é igual ao vosso. O meu
silêncio seria ter os olhos fechados, as mãos paralisadas, o corpo
insensível, a pele inerte. Um silêncio do corpo”. Com isso, podemos
praticar a alteridade, sentir a presença do que o outro sente, compreender
como a ausência de algo se torna uma porta para outras particularidades
do mundo do sensível.
MÃOS DO CENTRO-OESTE

Matéria de Poesia é a inspiração para a série fotográfica intitulada
“Jirau” do fotografo, do Distrito Federal, surdo Cristiano Carvalho.
A poesia em questão retrata coisas do nosso cotidiano, algumas que
podem até ser consideradas supérfluas como um pente, um bule e um
sapato, ou seja, “tudo aquilo que a nossa civilização rejeita, pisa e mija
em cima, serve para poesia”8 . Ao dialogar com essa poesia, Cristiano
Carvalho retrata o que Bakthin (1987) chama de grotesco, ou seja, aquilo
que não é belo, mas que está profundamente ligado à nossa existência,
assim, ao olhar para esses objetos, olhamos para nós mesmos.
Cristiano Carvalho usa uma escala de cinzas em sua série fotográfica
dando um aspecto de nostalgia às suas imagens. Nesse contexto, dentre
luvas, rodos, garrafas de café e ferramentas, ele abre a série destacando o
expoente da poesia para o surdo, sua mão (IMAGEM 38). Nessa imagem,
o autor retrata uma mão que segura um pequeno crucifixo abaixo de
um espelho d’água. A fotografia também conta com alguns reflexos
difusos que estimulam a nossa imaginação ao tentar decifrar o que ele
revela. Aqui, a mão é a poesia, pois ela empunha um objeto de fé que é
manuseado, muitas vezes, nos momentos mais aflitos de um devoto, na
prece daquele que implora por ajuda. A cruz que essa mão segura está
fora do rosário que comumente estaria, isso poderia fazer com que ela
fosse descartada, mas na fotografia de Cristiano Carvalho, ele a ergue em
uma poesia silenciosa que evoca a presença do divino.
8 A poesia está disponível em https://www.archdaily.com.br/br/01-54142/poesia-e-arquitetura-materia-de-poesiamanoel-de-barros Acesso em: 02 dez 2021.
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IMAGEM 38 - SERIE: JIRAU,| IMPRESSÃO DE PIGMENTO MINERAL EM PAPEL ALGODÃO, CRISTIANO
CARVALHO, 2020.

Fonte - http://cristianocarvalho.com.br/

O diálogo com as outras fotografias da série funcionam como um
estímulo às nossas sensações corpóreas, evocando a presença por meio
da ausência em um espaço que poderia ser ocupado por uma mão, mas
que naquele instante se mantém afastada das atividades destinadas àqueles objetos (QUADRO 27). Todas os objetos retratados na série “Jirau”
necessitam de uma mão para que funcionem, isso interconecta todos
as imagens dentro de um único contexto, o trabalho. Em momentos de
repouso, as ferramentas remetem ao afastamento do trabalhador de suas
atividades, contudo ele não se mantém afastado de sua devoção.
Quadro 27 – Fragmentos da série Jirau, de Cristiano Carvalho, 2020.

Fonte - http://cristianocarvalho.com.br/
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A realidade da mão que trabalha se tornou uma matéria de poesia
visual pelas lentes com filtro em tons de cinza de Cristiano Carvalho.
A representação dessa mão, afastada momentaneamente das atividades
laborais, foge das idealizações da estética do belo, pois essa mão é
grotesca, por estar suja, ferida e calejada. Cristiano Carvalho, em seu
ser e estar surdo, utilizou essa tão importante mão para ele como uma
matéria de poesia, que muitas vezes, é desprezada por nossos olhos, mas
que nos conduzem ao contato com as coisas do mundo. Coisas essas
desprezadas, grotescas, mas que tem seu valor, do mesmo modo que o
surdo, desprezado, tem seu valor.
MÃOS DO SUDESTE

Uma forma de arte naturalmente periférica prospera em várias
partes do Brasil e ela proporcionou um espaço para que surdos e ouvintes
possam expressar suas ideias de maneira bilíngue. Um dos slamers surdo
que está envolvido, nesse movimento, é o paulista Edinho Santos9. As
suas composições refletem sua identidade enquanto surdo negro e como
esses dois aspectos amplificam a discriminação que ele sofre. Uma luta
que os movimentos surdos travam há muito tempo, e que Edinho usa
como mote para sua poesia, é o uso de palavras de cunho preconceituoso
e estereotipadas como mudo, surdo-mudo, mudinho e mouco. A poesia
bilingue “Mudinho” é exemplo do desejo de ser respeitado e ter sua
identidade reconhecida. A versão em língua portuguesa dessa obra diz
o seguinte:
Quando eu era pequeno diziam:
Mudinho, mudinho.
Eu adolescente, pulei corda
Joguei vídeo game e bafo bafo.
Mudinho, mudinho, mudinho
Eu cresci, me encontrei.
E eles: mudinho, mudinho.
Me casei, encontrei minha metade e tive um
filho.
E eles: mudinho, mudinho.
Me cansei, me curvei, envelheci.
E eles: mudinho, mudinho.
Porra, mudinho?
Eu não. Meu nome é Edinho, PORRA!
9 Perfil do Instagram de Edinho e algumas de suas poesias podem ser conferidas em https://www.instagram.com/p/
CTsbf83JJRd/ Acesso em: 04 dez 2021.
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A expressão facial firme de Edinho denota o seu sentimento de
revolta por ser chamado de mudinho (IMAGEM 38). A força em suas
mãos, ao sinalizar essa poesia, reflete sua posição contra esses termos
inadequados, fazendo questão de que seja chamado pelo seu nome. O
bullying dentro e fora da escola é uma realidade para os surdos e isso
aumenta o seu desejo de estar entre os seus pares, pois nesses espaços
eles são aceitos e sua comunicação é plena. Esse desejo de estar em
espaços que o acolham é um dos fatores que tem contribuído para a
participação de surdos nos slams, pois essas competições contam tanto
com a declamação de poesias bilíngues como a de Edinho, quanto com
a tradução dos versos em português para Libras.
Imagem 38 – Edinho Santos declamando a poesia Mudinho.

Fonte - https://www.youtube.com/watch?v=bl4-k4YqkCw&t

O caráter bilíngue da poesia “Mudinho” abre uma nova janela
para a apreciação visual e auditiva por ouvintes. Nesse caso, a
performance de Edinho junto com um hábil uso de recursos expressivos
como classificadores, pantomimas e dêixis apresentam elementos em
uma língua que são complementados pela outra. O Quadro 28 destaca
algumas dessas situações nas quais a língua oral e a performance em
língua de sinais trabalham juntas para um efeito multimodal.
Quadro 28 – Uso de recursos imagéticos durante a performance da poesia “Mudinho”.

Recorte 01
- Pulando
corda.

Recorte 02
- Jogando
video
game.

Recorte 03
- Jogando
bafo bafo.

Recorte 04
- Crescendo
e dicando
forte.

Recorte - 05
- Pantomima
que indica
a beleza de
sua mulher.

Recorte 06 Pantomima
indicado o
ato de ninar
um bebê.

Fonte – Feito pelo autor da pesquisa com base em https://www.youtube.com/watch?v=bl4-k4YqkCw&t
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O intérprete que está vocalizando a versão em português da
obra fala exatamente o que está sendo sinalizado, enunciando. Em
outros momentos, ele omite alguns termos que Edinho está dizendo.
Primeiramente, vejamos os momentos em que a fala e a sinalização são
equivalentes como o presente nos recortes 01, 02 e 03 (QUADRO 28).
Contudo, nos recortes 04, 05 e 06, a sinalização não equivale ao que é
vocalizado, contudo, isso não é um erro, mas sim um recurso bilíngue
que evoca a presença de algo que a língua oral apenas faz referência.
Enquanto o intérprete fala “Eu cresci, me encontrei”, Edinho usa um
descritor imagético que transmite o sentido de força (QUADRO 28,
Recorte 04). No momento em que é falado “Me casei, encontrei minha
metade e tive um filho”, o autor da poesia usa um descrito imagético que
evidencia a beleza física de sua mulher e simula o ato de ninar um bebê
(QUADRO 28, Recorte 05, 06).
Outro recurso expressivo que é muito importante para evocar
a presença de algo que está ausente é o uso ampliado do espaço de
enunciação. A localização do enunciador na declamação posiciona os
interlocutores e herói em espaços enunciativos distintos, pois no primeiro
momento, em uma posição ao centro, está o herói e para ele apontam o
dedo os que estão o xingando de “mudinho” (QUADRO 29, Recorte 01,
02). O mesmo ocorre nas situações seguintes quando ele cresce, casa
e envelhece (QUADRO 29, Recorte 03, 04, 05, 06). Primeiramente, o
autor posiciona o herói e em volta dele os seus algozes.
Quadro 29 - Apontar para o mudinho

Recorte 01

Recorte 02

Recorte 03

Recorte 04

Recorte 05

Recorte 06

Fonte – Feito pelo autor da pesquisa com base em https://www.youtube.com/watch?v=bl4-k4YqkCw&t

O espaço físico que um dos participantes dessa enunciação
ocupa denota o protagonismo do surdo nessa composição. Como
pode ser percebido na Imagem 39, o intérprete está abaixado com o
microfone na mão e ele se torna quase imperceptível, mesmo tendo
um papel fundamental nessa composição bilíngue. Diferentemente,
Edinho caminha, senta, levanta-se e, assim, transita por todo o espaço
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de enunciação da poesia, desse modo o foco dos olhares é destinado a
ele enquanto os ouvidos se concentram na voz do intérprete.
Imagem 39 – Localização do intérprete e de Edinho na performance da poesia Mudinho.

Fonte –https://www.youtube.com/watch?v=bl4-k4YqkCw&t

O efeito de presença do que está ausente que foi abordado em
uma poesia bilíngue nessa seção foi centrado no ouvinte, contudo os
surdos não necessitam do canal auditivo para sentir em seus corpos
essa presença, bastando a visualização da Libras e todos os elementos
imagéticos inerentes a essa língua.
MÃOS DO SUL

A região que mais produz pesquisas sobre as artes surdas também
é recheada de diversos artistas que não são objetos dessas investigações
acadêmicas. Um dessas é Andressa Silva10, uma surda catarinense que
tem uma extensa produção artística e que divulga a sua produção pelo
Instagram. A maioria dos seus trabalhos são desenhos feitos em papel
canson, à lápis HB, com toques de caneta. Suas obras trazem à tona o
sentimento surdo de valorização de sua língua de sinais e o desejo de
definir os rumos de sua comunidade sem a imposição ouvintista.
Essa infraestrutura opressora determina a forma de sua arte com o
desejo de se libertar, do sentimento de ter suas mãos amarradas como
em uma servidão àqueles que tentam controlar os corpos surdos. Várias
obras de Andressa Silva refletem esse sentimento, contudo iremos nos
concentrar em duas que, além de expressar o desejo da comunidade
surda, elas dialogam entre si. A primeira obra é “Abrindo-se para a vida”
(IMAGEM 40), que nos mostra uma mão gigante que destroça um muro
abrindo uma passagem nele, nesse momento, dezenas de m pequenas
mãos que realizam s configurações de mãos em Libras explodem
10 A obra dela está disponível em https://www.instagram.com/andressa.silva9/ Acesso em 03 dez 2021.
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juntamente com ele como se fossem projéteis do artefato explosivo que
destruiu a barreira.
Imagem 40 –Abrindo-se para a vida, de Andressa Silva, desenho 2019

Fonte - https://www.instagram.com/p/B5qIdBoFMDX/

Na postagem11 que divulga essa obra, a autora inseriu a seguinte
legenda “Abrindo-se para a vida que prossiga a sua língua de sinais e
minha também” (sic). Para que algo prossiga, é necessário que o caminho
esteja livre, assim cabe refletir o que é esse muro que impede que a
língua de sinais trilhe seu caminho. Ao levar em consideração toda a
infraestrutura decadente que privou os surdos de viver, podemos entender
esse muro como sendo todas as barreiras impostas pelo ouvintismo para
o cerceamento da cultura surda. Em sua forma, a obra de Andressa Silva,
refrata diretamente no sinal de BARREIRA (IMAGEM 41), retratando de
maneira carnavalizada o poder da mão em destruir um muro que impede
que a língua de sinais nas mãos dos surdos caminhe e se desenvolva.
Imagem 41 – Sinal BARREIRA

Fonte – UFSC (2018)
11 Disponível em https://www.instagram.com/p/B5qIdBoFMDX/ Acesso em 04 dez 2021
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A obra da mesma autora que dialoga diretamente com “Abrindose para a vida” é “Sinais que libertam” (IMAGEM 42). Novamente, a
temática da liberdade e cerceamento eclodem dos tons de cinza no
desenho de Andressa Silva. Agora nos deparamos com mãos que
recentemente quebraram os grilhões que as aprisionavam e, nesse
instante, as configurações de mão da Libras se espalham novamente pelo
ar como uma aura que sobrevoa as mãos libertadas.
Imagem 42 – Sinais que Libertam, de Andressa Silva, 2019

Fonte - https://www.instagram.com/p/B0rQo5BFvQw/

Novamente, temos uma correlação desse desenho com um sinal,
ABOLIÇÃO (IMAGEM 43), que se refere especificamente ao fim da
escravidão e que é enunciado utilizando um movimento que alude
também ao quebrar de correntes. Essa alusão à escravização em “Sinais
que Libertam” demonstra como o mundo ouvinte cria um sistema
que limita toda a vida do surdo a ponto que eles sintam escravos do
ouvintismo e que o único modo de se libertar disso é por meio da língua
de sinais.
Imagem 43 – Sinal ABOLIÇAO

Imagem 43 – Sinal ABOLIÇAO.

Fonte - https://www.ines.gov.br/dicionario-de-libras/
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A Libras, nas duas obras simbolizadas pelas configurações de
mão, age como se as peças que causaram danos aos objetos limitam
a liberdade dos surdos e, desse modo, simbolizam todo o movimento
cultural surdo que, por meio do poder emancipador da língua de sinais,
permite que eles desfrutem e contribua para o fortalecimento de todos
os signos ideológicos de sua comunidade. Pela língua compartilhada,
há desenvolvimento pessoal através do encontro de amigos surdos, da
organização em associações e da educação.
CONSIDERAÇÕES FINAIS

A arte surda dá um poder efêmero ao seu autor, o poder de
gritar, de falar com aqueles que de outro modo não poderiam o ouvir.
Esse superpoder tem um efeito restrito ao alcance de nossos olhos,
porém, ao penetrá-los, podem atingir o âmago de nossos sentidos. Essa
arte, enquanto signo ideológico, se insere em uma arena onde serão
confrontados os valores sociais contraditórios, pois de um lado estão
os invisibilizados gritando pelo direito a ser visto e do outro opressor
que, na maioria das vezes, por ignorância, não consegue ver o grito dos
oprimidos.
As cinco artes surdas apresentadas remetem ao ato de resistência e
apresentam as mãos como uma ferramenta de apoio e companheirismo
no contexto da Surdidade. Conforme Bakhtin (2019b), a natureza
social do discurso compõe um jogo entre enunciador e interlocutores/
expectadores. Dessa maneira, nas obras apresentadas nesse artigo é
possível perceber esse jogo e o reflexo de uma infraestrutura de opressão
que determinou a forma dessas obras.
As mãos são produtoras de imagens que nos possibilitam o diálogo
com o outro-surdo, um outro que está só, mesmo estando próximo a
outras pessoas, um outro que interage com o mundo sensível de uma
forma diferente, alguém que deseja respeito e que almeja se libertar de
tudo aquilo que o impede de usar sua língua de sinais. Em todos os
casos, as mãos se tornaram um importante signo ideológico para esses
artistas surdos, pois hora ela representa o meio expressar ideias e hora
ela simboliza a ferramenta que pode transformar as vidas de surdos.
Em todas as artes surdas, as mãos se tornam produtoras de imagens
que evocam a presença do mundo surdo e todos os recursos expressivos
e simbólicos atrelados a essa mão, e a língua de sinais contribui para
esse processo. Essas imagens têm poder de presentificar ações, pessoas, e
objetos que não fazem parte do horizonte social do ouvinte. A língua de
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sinais naturalmente tem essa propriedade de produzir imagens mentais e
essas imagens podem tocar não só os surdos de uma maneira particular,
mas também todos aqueles que, por meio dessa arte, adentram no
mundo surdo.
Desse modo, conhecer o horizonte social do outro-surdo pode
ser o meio que possamos refletir sobre suas realidades e desse modo
praticarmos o ato responsável humanizado. A partir disso, um dia, a
arte surda pode deixar de ser marginal e estar presente nas bibliotecas,
escolas, programas de pós-graduação e nas livrarias. Esse é um caminho
longo, mas que pode ser conquistado se mais pessoas tiverem contato
com as artes surdas, podendo elas, também, praticar o ato responsável
e humanizado.
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RESUMO

Neste artigo, discute-se a política do planejamento familiar e a ética
da existência, buscando-se tecer reflexões sobre a BEMFAM – Sociedade
Civil Bem-Estar Familiar no Brasil, enfatizando a política de planejamento
familiar, com escopo nos motivos da esterilização em massa de mulheres
mais pobres no período da ditadura militar. Destacam-se dados conexos
e desconexos quanto ao cuidado de si na história, no sentido de
problematizar na atualidade os cuidados da mulher em decidir sobre o seu
próprio corpo em busca de saúde sexual e reprodutiva, não determinadas
por bases padronizadas e fundamentadas na obediência incondicional e
aos ditames impostos de múltiplas maneiras. Tais processos precisam ser
refletidos e analisados por meio de uma postura ética e do cuidado, visto
que mulheres foram protagonistas de ações governamentais, privadas
de liberdade, de escolha e de decisões de vida. A pesquisa configura-se
como teórica-bibliográfica e exploratória. As análises dos documentos,
artigos científicos, entrevistas, textos jornalísticos e midiáticos assentamse na perspectiva discursiva de Michel Foucault. Os caminhos
percorridos para a reflexão compreendem a articulação de três lugares:
o histórico, o político e o ético, construídos ao mesmo tempo em que
se atravessam. Conclui-se que esta reflexão pode ampliar o debate atual
sobre o planejamento familiar e a esterilização feminina, reconhecendo
o direito da mulher, de sua cidadania, não apenas interesses políticos,
econômicos e ideológicos, haja vista que o cuidado de si religa saberes e
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práticas, aspectos sociais, econômicos, ambientais, culturais e pode ser
reconhecido como fundamento subjetivo.
Palavras-chave: Cuidado de si; BEMFAM; esterilização feminina; planejamento
familiar; Michel Foucault.
ABSTRACT

In this article, the family planning policy and the ethics of existence
are discussed, seeking to weave reflections on BEMFAM – Sociedade Civil
Bem-Estar Familiar no Brasil, emphasizing the policy of family planning,
with a focus on the reasons for sterilization in mass of poorer women
in the period of the military dictatorship. Related and disconnected
data stand out regarding the care of the self in history, in the sense of
problematizing the care of women in deciding about their own body in
search of sexual and reproductive health, not determined by standardized
bases and based on unconditional obedience. and dictates imposed
in multiple ways. Such processes need to be reflected and analyzed
through an ethical posture and care, since women were protagonists of
governmental actions, deprived of freedom, choice and life decisions.
The research is configured as theoretical- bibliographic and exploratory.
The analysis of documents, scientific articles, interviews, journalistic and
media texts are based on Michel Foucault's discursive perspective. The
paths taken for reflection comprise the articulation of three places: the
historical, the political and the ethical, built at the same time they cross
each other. It is concluded that this reflection can expand the current
debate on family planning and female sterilization, recognizing the right
of women, their citizenship, not just political, economic and ideological
interests, given that self-care reconnects knowledge and practices, social,
economic, environmental, cultural aspects and can be recognized as a
subjective foundation.
Keywords: Self-care; BEMFAM; female sterilization; family planning; Michel Foucault.
INTRODUÇÃO

A saúde tomada como questão social surge no Brasil na década
de 1920, em plena expansão da economia cafeeira e da construção
da sociedade capitalista. Esse momento teve como consequência o
aumento da população, o crescimento das cidades sem infraestrutura,
o mercado de trabalho não era absorvido por todos economicamente
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ativos, culminando na pobreza, em doenças e na marginalização,
consequentemente, a questão populacional foi-se constituindo como
um problema político. Nas primeiras décadas do século XX, surgiram,
na Europa e nos Estados Unidos, movimentos de caráter malthusiano
que associavam a miséria ao crescimento populacional. Ao longo do
processo de consolidação da sociedade capitalista, o Estado brasileiro
adotou uma postura pró- natalista, porém, principalmente a partir
dos anos 1960, pressões americanas forçaram a entrada, no Brasil, de
entidades internacionais que tinham como principal objetivo controlar o
crescimento populacional dos países pobres. Logo, os anticoncepcionais
entram no mercado, e as mulheres, uma vez conseguindo desprender
sexualidade de procriação, aderem principalmente à contracepção
hormonal; contudo, sem assistência adequada, comprometem a sua
saúde e tornam-se cada vez mais dependentes do sistema médico.
Observa-se, desse modo, que essa postura natalista não foi implementada
com políticas públicas adequadas às demandas daquele momento, bem
como não havia interação e diálogo com o público feminino para a
construção ética da natalidade.
Ao contextualizarmos com a história, reportamo-nos para
1964, quando se instala no Brasil a Ditadura Militar, instituindo
progressivamente a censura e a repressão no país. Assim sendo, enquanto
em países que mantiveram a democracia, observou-se a organização
dos movimentos feministas promovendo amplas discussões, no Brasil
as possibilidades de debate foram restritas, quando não, impedidas pela
ditadura. Em 1964, após o golpe militar, surgiram dois fortes grupos
de debates que, no final da década de 1970, passam a defender a
regulação da fecundidade como direito de cidadania, reivindicando o
controle sobre o corpo e contestando os interesses controlistas. Eram
defendidos dois posicionamentos: o primeiro defendendo que o Brasil
precisava povoar todo o seu território para enriquecer, sustentando a
ideia de segurança nacional em que as causas dos problemas sociais
não estariam relacionadas com o número da população. Dentro desse
grupo encontravam-se os militares e a Igreja, que recriminava o sexo por
prazer e a utilização de métodos contraceptivos artificiais. Já o segundo
grupo era a favor do controle demográfico como forma de desenvolver
o Brasil. Além disso, havia o temor de que, com o elevado crescimento
demográfico, a economia se estagnaria ou não daria conta da demanda.
Dentro deste grupo, encontravam-se alguns políticos e economistas.
A BEMFAM – Sociedade Civil Bem-Estar Familiar no Brasil funda-se, nesse período dos anos 1966, como importante órgão de
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divulgação de informações sobre métodos contraceptivos para mulheres
pobres, principalmente no nordeste brasileiro. Em 1974, acontece uma
impulsão, quando, a partir de um memorando secreto do secretário de
Estado Henry Kissinger, o governo americano passou a despejar dólares
e a fazer pressão diplomática em campanhas de esterilização no Brasil.
Segundo seus criadores, a BEMFAM tinha como objetivo inicial,
desde a sua gênese, agenciar o planejamento familiar e reduzir o número
de abortos realizados no Brasil. Aquela sociedade recebeu, dois anos
após a sua fundação, o financiamento da IPPF (Federação Internacional
de Planejamento Familiar), uma entidade que foi criada em 1952, com
sede em Londres.
O Relatório Kissinger defende o aborto como método
anticoncepcional e aponta o trabalho das mulheres fora de casa como
um incentivo a “ter menos filhos”. Elege os países pelos quais os EUA
“têm interesses políticos e estratégicos”, o Brasil entre eles. A partir daí,
generalizou -se a esterilização por ligadura das trompas. Seu principal
mérito: era definitiva. Para justificá-la, o Relatório Kissinger insiste em
que, nos países pobres, “o rápido crescimento populacional é uma das
causas e consequência da pobreza” (KISSENGER, 1974, p. 200).
De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios,
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 1986,
29,3% das mulheres entre 15 e 54 anos em união estável estavam
esterilizadas; no mesmo ano, uma pesquisa da BEMFAM mostrava que
84% das esterilizações ocorreram entre 1978 e 1986. Para viabilizálas, foi preciso incentivar o parto cirúrgico ou a cesariana. Convênios
foram firmados com centenas de hospitais privados e, principalmente,
públicos. As clínicas recebiam, em troca da adesão ao programa,
doações em equipamentos e material de consumo. Com a justificativa
de que se tratava de aperfeiçoar as operações, equipes foram treinadas
para “aproveitar a cesariana” e suprimir a possibilidade de reprodução.
Contou-se com a complacência dos médicos, que recebiam pela
cesariana um pouco mais do que no parto normal, além dos subsídios da
instituição promotora da esterilização. . No ano de 2003 os jornalistas
Nilson Lage e Carlos Chernij veicularam para a revista IstoÉ-SP uma
reportagem acercada esterilização no país, reproduzindo o conteúdo
do discurso do economista Glycan de Paiva, na década de 1990, o
qual previa que se o Brasil não contivesse a natalidade se tornaria uma
“fábrica de miseráveis” (IstoÉ SP on line, 01/03/2003).
Neste período, denota-se que as camadas mais empobrecidas do
país se tornaram alvo das ações, tanto pela forma autoritária quanto pelas
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suas metas estabelecidas, além do acesso à possibilidade do cuidado da
saúde. Pontes (2009, p. 29) aponta que a adesão a essa ação do governo
brasileiro oferecia vantagens para ambos os atores citados – médicos e
empresas. Os médicos recebiam uma gratificação por cada esterilização
realizada, muitas vezes logo após o parto; enquanto que as clínicas eram
“presenteadas” com equipamentos e material de consumo, a autora ainda
aborda que Marcos Bernardino de Carvalho, da Pontifícia Universidade
Católica de São Paulo, em entrevista para a Revista Isto É, alerta que o
“alvo das políticas controladoras da natalidade não era evitar a miséria
e sim preservar a capacidade de pagar os grandes empréstimos. Um país
que não para de crescer, na visão capitalista, pode não ter condição de
quitar seus compromissos porque precisa fazer mais investimentos em
educação, saúde e transporte” (IstoÉ SP on line, 01/03/2003).1
Consoante Menezes, p.115, em outubro de 1971, a BEMFAM foi
elevada à categoria de “Full Member”. Essa instituição estaria ligada
aos interesses de países desenvolvidos e, sob o pretexto de difundir
informações sobre o planejamento familiar e promovê-lo, teria sido
responsável pelo controle de natalidade de populações pobres.
Percebe-se, neste trabalho, que, nos periódicos da BEMFAM, esta
instituição obedecia aos preceitos do regime ditatorial em deferência à
manutenção da “moral e bons costumes”, buscando uma aproximação
com aqueles que pensavam ser o controle de natalidade o melhor para
o país. A demanda por ações dessa natureza, contudo, aumentava
em consequência da ampliação da participação das mulheres no
mercado de trabalho e nos movimentos sociais, e, em 1974, após a
Conferência Mundial de População de Bucareste, o governo brasileiro
passou a considerar o planejamento familiar como um direito das
pessoas e dos casais. Inicialmente voltado apenas para a gestante
ou para a futura gestante, a partir da virada para a década de 1980,
a questão do planejamento familiar passou a ter maior abrangência,
em resultado dos questionamentos das mulheres que defendiam que
tais políticas ocorressem no contexto da saúde integral da mulher,
incluindo contracepção, atendimento ginecológico geral e não apenas
reprodutivo, gestação, etc. O Programa de Assistência Integral à Saúde
da Mulher (PAISM) foi lançado em 1983, seguindo este direcionamento
amplo. Somente na década de 1980, com a redemocratização do país,
houve o atendimento de algumas reivindicações das mulheres no que se
refere à saúde reprodutiva. Em 1983, foi criado o PAISM – Programa de
Assistência Integral à Saúde da Mulher, ligado ao Ministério da Saúde.
1 IstoÉ - SP (on line), 01/03/2003, disponível em: http://www.terra.com.br/istoe/1744/ciencia/1744_corte_pela_
raiz.htm
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Para Fonseca Sobrinho (1993), as mulheres, constituídas em
coletivos, passaram a se organizar e a serem ouvidas quanto ao
planejamento familiar e ao direito reprodutivo, a partir de 1975. É
importante ressaltar que, já nessa época, o Brasil apresentava uma
acentuada queda na taxa de fecundidade. O Programa incluía o
planejamento familiar, oferecendo serviços e Neste período, também se
tornou realidade a Comissão de Estudos sobre Direitos da Reprodução
Humana, que deveria acompanhar as ações do Ministério da Saúde e
oferecer subsídios para as políticas na área da reprodução – e o Conselho
Nacional dos Direitos da Mulher.
BOLETIM DA BEMFAM

O Boletim da BEMFAM começou a ser editado em março
de 1967 e tinha como principal objetivo legitimar as atividades,
visando ao planejamento das famílias. Os principais temas abordados
naquele periódico referiam-se às ligações entre planejamento
familiar e desenvolvimento econômico, religião, aborto, saúde
materna, meio ambiente, promoção da mulher, menor abandonado
e outros. Posteriormente, seria substituído pela revista População &
Desenvolvimento.
Esse Boletim foi produzido a partir da colaboração de Theognis
Nogueira, na assessoria médica; José Maria de Arruda e Flórida M.
Acioli, na assessoria sociológica; Claudinor Evangelista Filho, na parte
de documentação; Evanil Nogueira Moreira, na redação e revisão;
e Ceci J. Pereira, na diagramação e montagem. Walter Rodrigues era
o diretor responsável e Márcio Ruiz Schiavo, o coordenador técnico.
De acordo com o Boletim da BEMFAM de junho de 1972, “A 9 de
fevereiro de 1967, o Comitê Executivo da IPPF decidiu oficialmente a
aceitação da BEMFAM como membro filiado à Federação Internacional
de Planejamento Familiar” (FONSECA, 1993, p. 102).
A BEMFAM, apesar de constantemente colocar o Planejamento
Familiar como um direito e escolha dos maridos, observa-se que o objetivo
real era legitimar as atividades visando ao planejamento das famílias,
deixando-nos descortinar, nas páginas de seu Boletim, que aquele tema,
na prática, deveria deter-se apenas à intimidade dos cônjuges, denotando
obscurantismo de se tratar o sexo “objeto de disputa, e disputa pública”
(FOUCAULT, 1988, p. 29).
O Planejamento Familiar é uma meta e um objetivo de
todos os brasileiros conscientes voltados para o BEMESTAR e o DESENVOLVIMENTO do BRASIL. Una-se a
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nós nesta causa. Precisamos de todos. VOCÊ, TAMBÉM,
É RESPONSÁVEL PELO FUTURO E DESTINO DE NOSSA
PÁTRIA (BOLETIM DA BEMFAM, ano V, nº 9, 1971, p. 8).

Posteriormente, seria substituído pela revista População &
Desenvolvimento, que teve seu primeiro número publicado em
novembro/dezembro de 1985. Os dois periódicos têm formatos e
temáticas que se assemelham, ainda que População & Desenvolvimento
tenha um formato mais dinâmico. O livro Falando de AIDS: um guia
para o trabalho comunitário foi publicado pela BEMFAM em 1989, com
fundos que foram disponibilizados pela IPPF. Foi destinado àqueles
que estavam envolvidos no aconselhamento de saúde sexual e AIDS na
comunidade (BEMFAM, 1989).
A BEMFAM – Sociedade Civil Bem-Estar Familiar no Brasil - figura
como importante órgão de divulgação de informações sobre métodos
contraceptivos para mulheres pobres, desde a segunda metade dos anos
1960, principalmente no nordeste brasileiro.
Na contemporaneidade, ao se fazer uma pesquisa simples de
busca na internet com a expressão “boletim da BEMFAM”, o usuário é
direcionado a diversos sites informativos, artigos de periódicos, cartilhas
e outros que citam os boletins em suas referências. Ao ser colocado
apenas o termo BEMFAM, o buscador direciona o internauta ao site do
Ministério da Saúde “Departamento de Condições Crônicas e Infecções
Sexualmente Transmissíveis”; na barra de ferramenta horizontal, no
alto da página, tem-se o link Biblioteca, com 17 páginas contendo as
publicações de 2022 a 2006, entre elas boletins, protocolos, relatórios,
testes e outros. Todas essas publicações são voltadas para doenças
sexualmente transmissíveis e outras infecções, como tuberculose. Ao
se buscar “site BEMFAM”, também se é direcionado em primeiro lugar
a essa mesma homepage e, três links abaixo, encontra-se um blog
denominado “BEM JOVEM” - um programa da BEMFAM com o objetivo
de desenvolver estratégias para a promoção da saúde e de direitos
sexuais e direitos reprodutivos de adolescentes e jovens entre 10 a 24
anos, a partir da perspectiva da assistência social com fortalecimento de
vínculos familiares e promoção dasaúde (https://bemjovem.wordpress.
com/about/). Neste blog, tem-se uma aba explicativa do que é a BEMFAM
e o site http://www.grupobemfam.org.br/bemfam/, o qual está fora do ar.
PLANEJAMENTO FAMILIAR

A Lei de Planejamento Familiar – 9.263/66 – implementada no
Brasil em 1996, foi um marco para os direitos sexuais e reprodutivos
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femininos no país, regulamentando questões como a esterilização
cirúrgica e proibindo políticas demográficas impositivas e que não
respeitassem a autonomia da mulher. O Planejamento familiar, como
uma ideia formulada neste termo preciso, surgiu nos Estados Unidos nas
primeiras décadas do século e tornou-se difundido a partir de meados da
década de 1950, como referência à capacidade de regular e de controlar
a fertilidade (controle de natalidade), embora, antes disso, as pessoas
já conhecessem e usassem as mais variadas fórmulas para fazer este
controle.
Hodiernamente, a expressão planejamento familiar tem sido
utilizada com referência ao direito fundamental de uma pessoa que possa
fazer escolhas sobre ter ou não ter filhos e o tamanho ideal de família,
assim como ter acesso a todo o conjunto de condições necessárias tanto
para o exercício desse direito quanto para a criação digna dos filhos,
como moradia, alimentação, saúde, educação, equipamentos públicos
de cuidado, segurança e lazer (CORRÊA e PETCHESKY, 1996; COSTA,
2009; ROSS e SOLINGER, 2017). Del Priore (1993, p.173) aponta que,
desde o século XVI, a preocupação quanto às questões de gerar filhos
estava contida não só em textos teológicos, mas também na literatura e
em textos médicos. A autora acentua que, no Brasil Colônia, a medicina,
na incapacidade de uma compreensão mais científica do corpo
feminino, avaliava a capacidade de fecundação “pelos ciclos cósmicos
e a presença de um aparelho 'a madre', absolutamente imprevisível: ora
adormecida, ora ativa como um vulcão.”
No decorrer do tempo, este termo sofreu transformações,
envolveu-se em diversos debates e discussões, inserido nas questões
de economia, demografia, politicas populacionais, saúde materna
e da mulher e, na década de 1980, o debate sobre direitos humanos,
para além de “planejamento familiar”, expressões como “controle da
natalidade”, “política populacional”, “paternidade responsável”, “bemestar da família”, “regulação da fecundidade” e “direitos reprodutivos”
foram invocadas por diferentes atores sociais para se referir a esse
processo de controle da capacidade reprodutiva, ainda que cada uma
delas carregasse consigo conteúdos ideológicos e valorativos muito
particulares (ALVES, 2006).
Para Del Priore (2011, p. 132), “nada de controlar o tamanho das
famílias, mas de cuidar dela para não produzir casamentos desfeitos com
suas consequências: alcoolismo, delinquência, marginalidade”. Sendo
assim, esse cenário que moldou a constituição de um “pró-natalismo
difuso, higienizante, eugênico, racista, ‘ordeiro’ e ‘progressista’”
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(FONSECA SOBRINHO, 1993, p. 188), permaneceria hegemônico na
cultura brasileira até o início da ditadura militar. Há registros do recurso
a ervas, abstinência sexual, aborto, coito interrompido, amamentação
prolongada, infanticídio, práticas sexuais não reprodutivas, pessários,
poções e casamentos tardios, tudo como forma de evitar ter filhos
(RODRIGUES, 1990).
No tocante ao planejamento familiar, conforme seus criadores,
o Boletim mensal BEMFAM, conhecido porta-voz do "planejamento
familiar", reproduz constantemente os pronunciamentos de homens
públicos adeptos de suas ideias.
Conforme estudos de Aleixo (1974) acerca das pesquisas de
Rodrigues (1973),
Em 1973, em entrevista à TV, declarou o Ministro da
Saúde Machado Lemos: "Sou favorável ao planejamento
familiar no País, pois permite aos casais ter o número de
filhos que desejarem. O planejamento familiar é sinônimo
de racionalização, pois não é possível que os casais de
baixo poder aquisitivo estejam sujeitos por ignorância ou
impossibilidade econômica, a ter um número de filhos
muito acima daqueles que podem criar. Está provado
também que, quanto maior for o número de filhos, maior é
o índice de mortalidade infantil. O planejamento familiar
é o direito humano e como tal deve ser respeitado."
(RODRIGUES, 1973 apud ALEIXO, 1974, p. 34).

A BEMFAM tinha como objetivo inicial, desde a sua gênese,
agenciar o planejamento familiar e reduzir o número de abortos realizados
no Brasil. Aquela sociedade recebeu, dois anos após a sua fundação,
o financiamento da IPPF (Federação Internacional de Planejamento
Familiar), uma entidade criada em 1952 e que possui sede em Londres.
Esta instituição, segundo os seus fundadores, não aparecia, nos escritos
daqueles que compunham a BEMFAM, como uma possibilidade para as
prostitutas (MENEZES, 2017, p. 2). Essa possibilidade talvez não tenha
sido contemplada, pois, para a sociedade daquele momento histórico, o
perfil de mulher familiar que perpassava os documentos aqui analisados
não admitia as mulheres marginalizadas, consideradas libertinas por essa
sociedade. Portanto, para a sobrevivência daquele órgão, era melhor
que aquela instituição agisse com cautela em tempos de ditadura civilmilitar, em que o ideal de mulher, de família era resgatado mediante a
expressão de subjetividade “as rainhas do lar”, como eram tomadas nas
propagandas de eletrodomésticos daquele tempo.
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O conservadorismo não se limitava aos militares e ao governo,
mas estendia-se a homens e a mulheres comuns. Ações e discursos que
não entrassem na ordem “da moral e dos bons costumes” poderiam
inviabilizar a atuação da BEMFAM.
Figura 1: Semanário de outubro de 1971

Fonte: Laranjeira (2016).

Soma-se a isso o discurso religioso, que rechaçava o plebiscito
sobre o divórcio. Os títulos das matérias desta página do Semanário em
questão colocava a instituição familiar sob a mira de vários inimigos: os
comunistas e o plebiscito divórcio. Na realidade, o que pode se observar
é que havia até o desejo de se planejar a família, mas tal planejamento
não poderia perpassar pelo diálogo com a personagem principal desse
planejamento sendo “a mulher”. Era algo que deveria ser decidido
pelo casal, mantendo-se assim a instituição casamento e família dentro
das prerrogativas conservadoras do momento, em que a decisão final
quase sempre era a do patriarcado. Desse modo, um dos objetivos do
planejamento familiar, naquele período, pautava-se em oferecer aos
casais decidir o número de seus filhos e o espaçamento entre eles.
A BEMFAM, em seu discurso, coloca-se como uma instituição
promotora de ações de assistência social básica, de defesa e de
promoção dos direitos sociais, socioambientais, sexuais e reprodutivos,
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individuais e coletivos, com vistas ao desenvolvimento social e à
melhoria da saúde, ampliando o acesso da população. Tal instituição
assume um lugar social de fala que informa e forma a opinião de seu
público, direcionando-o para as ações, ou seja, para o modo de pensar,
ser, sentir e agir no mundo, de forma a conduzir o modo de existir
familiar, em especial, no modo de condução da mulher. Diretamente ou
indiretamente, as práticas discursivas existentes nos discursos presentes,
em suas publicações, constituem o modo de ser mulher, de constituição
familiar em um determinado tempo e lugar, especificando as ações e os
comportamentos dos atores da família quanto ao planejamento da vida
familiar. Observa-se, então, que o planejamento familiar era conduzido
não pela instituição família, mas sim, por outras instituições, como a
religião, o governo, os militares etc.
Na 41ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso
da Ciência (09 a 15 de julho de 1989 – Universidade Federal do Ceará)
2
um dos temas recorrentes para o debate foi o Planejamento Familiar
e a redução da família em prol do desenvolvimento brasileiro. Outras
questões polêmicas também estavam em pauta, tais como o aborto e o
comportamento da mulher e dos médicos pós- pílula abortiva (RU-486),
cuja pílula mudava a relação com o aborto cirúrgico.
Nesse sentido, a BEMFAM encontrava-se como única instituição
não governamental que se colocava como orientadora/educadora e
assistia o planejamento familiar visando à saúde e aos direitos humanos.
Márcio Schiavo (1989), no final dos anos 1980, era o secretário executivo
da BEMFAM e, em entrevista no “Tome Ciência – Planejamento Familiar”
da TVE do Rio de Janeiro3, questionava: “Como devemos, nós da área do
planejamento familiar, ver nossas atividades a partir da próxima década
(1990)?” (SCHIAVO, 1989). O jornalista, nesta entrevista, interpela-o
colocando que ele pensa no futuro, mas que, naquele momento, deveriam
se remeter ao passado quando a BEMFAM era acusada pela esterilização
de mulheres. Schiavo (1989), então, responde que a BEMFAM fez um
trabalho pioneiro, sendo a única instituição a trabalhar no Brasil com
planejamento familiar, o que gerou várias críticas de extremos políticos e
ideológicos, causando estigmas, tendo isto sido um incômodo por vários
anos. Defendeu que a BENFAM poderia ter cometido erros, mas não
o da esterilização em massa, ou à força, ou mediante manipulação de
consciência. Mas, ao contrário, a instituição sempre procurou garantir a
liberdade de escolha, de opção de mulheres e de homens na definição
de qual método seria o mais apropriado (SCHIAVO, 1989).
2 Ver http://portal.sbpcnet.org.br/eventos/41ra/
3 Ver canal Tome Ciência https://youtu.be/hiXdkAo4DAU
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O representante legal da BEMFAM deixa claro o lugar de fala da
instituição: o de orientar, o de formar a opinião de mulheres e homens
sobre qual método seria o mais apropriado. Esse lugar de fala parece
permanecer até os anos de 2013, quando podemos observar, conforme
banner digital abaixo, veiculado em uma rede social da BEMFAM, que
“O filho planejado jamais será abandonado”.
Figura 2

Fonte: https://www.facebook.com/bemfam/photos/a.391635904248858/512544715491309

Contudo, questionamo-nos: o planejamento familiar garante
que a criança não seja abandonada? Em resposta, temos que o
planejamento familiar, embora representando como um caminho em
direção à construção da cidadania feminina, na prática, reflete interesses
contraditórios que se confrontam numa luta entre as instâncias políticas,
sociais, econômicas e de poder.
Compreendemos a importância das instituições em ajudar a
promover a saúde e os direitos humanos, mas coloca-se em questão: Até
que ponto a decisão de um planejamento familiar deve ser perpassada
por uma instituição? A pergunta “que família queremos ter?” deve ser feita
pelo Estado, por Instituições não governamentais ou pelos indivíduos
envolvidos dentro da família?
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Na mesma entrevista de Schiavo (1989), encontrava-se a Drª
Ana Maria Lipke (1989), então secretária-geral do Conselho Federal de
Medicina, que esclareceu que a ética médica não entende planejamento
familiar como forma de erradicação da pobreza, como política
demográfica, mas sim, como uma opção individual, uma ação de
saúde a qual nunca deve ser feita de forma coercitiva. E o planejamento
familiar envolveria tanto métodos contraconceptivos quanto métodos
conceptivos (LIPKE, 1989).4
Frente a essas duas concepções de planejamento familiar e ético,
pensamos que qualquer questão envolvendo o sujeito deve ser permeada,
em primeira instância, por uma ética de si, pelo cuidado de si, nos termos
foucaultianos. Como decidir por um planejamento familiar, se o sujeito
não se conhece, não compreende sua realidade, não compreende o
modo como se constitui enquanto sujeito para fazer as escolhas que faz?
MODOS DE EXISTIR E PLANEJAR A FAMÍLIA: TECNOLOGIAS DE SI

Foucault (2004) argumenta que os modos como os sujeitos se
constituem podem possibilitar ao indivíduo o enfrentamento de sua
realidade, a partir das tecnologias de si.
As tecnologias de poder, as tecnologias do eu e a relação entre
ambas configuram, para Foucault, o modo como os homens exercem
poder sobre si mesmos. As ‘artes da existência’ tiveram uma importância
considerável em nossas sociedades, sendo que Foucault aprofundou
seus estudos sobre aquelas exercidas na antiguidade clássica. Deve-se
entender, com isso, práticas refletidas e voluntárias através das quais
os homens não somente se fixam regras de conduta, como também
procuram se transformar, modificar-se em seu ser singular e fazer de sua
vida uma obra que seja portadora de certos valores estéticos e responda
a certos critérios de estilo (FOUCAULT, 1998, p.15).
Para compreender as tecnologias do eu, torna-se fundamental o
conceito de poder. O poder, em Foucault, não se reduz a um conceito
simplificado, como o conjunto de instituições e aparelhos garantidores
da sujeição dos cidadãos ao Estado. Ressalta-se que, para Foucault
(2008, p. 119), corpos dóceis são corpos maleáveis e moldáveis, o que
constitui, por um lado, que a disciplina se contém ao corpo num ganho de
força pela sua utilidade; e, por outro lado, perde força pela sua sujeição
à obediência política. Como explicita o autor, "(...) se a exploração
econômica separa a força e o produto do trabalho, pronunciemos que
a coerção disciplinar constitui-se no corpo na ligação coercitiva entre
4 Ver canal Tome Ciência, disponível em: https://youtu.be/hiXdkAo4DAU
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uma capacidade acrescida e uma dominação acentuada" (FOUCAULT,
2008, p. 119).
O planejamento familiar constitui-se em um tipo de organização
política do modo de existência de determinada família. Essa política
incide em ações e práticas que determinam o planejamento do número
de filhos, da gravidez e os intervalos entre elas, os direitos sexuais, etc.
Consequentemente, atua de forma premente na construção das formas de
subjetividades dos casais e dos sujeitos envolvidos. Os casais, as famílias,
as mulheres e os homens nesse processo são conduzidos a determinadas
práticas de planejamento familiar por indução dessas políticas ou por
conhecimento de si mesmos, de suas relações, de seus direitos.
No Brasil, o planejamento familiar está inserido no Programa de
Assistência Integral à Saúde da Mulher – PAISM, do Ministério da Saúde,
como uma das atenções básicas de saúde. Entretanto, nem sempre tem
sido posto em prática, a não ser por algumas secretarias de saúde, apesar
das dificuldades na implantação desse atendimento.
De acordo com Foucault (apud FERREIRINHA E RAITZ, 2010, p.
379),
[...] as técnicas e as práticas que induzem ao comportamento
da internalização de movimentos sem questionamentos são
chamadas de tecnologias do eu. As tecnologias de poder
como produtoras da subjetividade, a análise arqueológica
e a análise genealógica são alguns dos procedimentos
teórico-metodológicos que podem ser utilizados para
analisar a construção histórica de uma visão mecanicista e
reducionista da sociedade.

Alicerçando-nos nos dizeres supracitados, entendemos que as
técnicas e as práticas que induziram à internalização de movimentos
que não questionam o planejamento familiar ou o controle da
natalidade abarcaram três posicionamentos diferentes: o das feministas,
preocupadas com os direitos da mulher; a dos neomalthusianos, que
advertiam que somente o controle da natalidade poderia evitar uma
catástrofe ecológica, e a dos eugenistas, que viam no controle da
natalidade uma oportunidade para o que consideravam "melhoramento
genético”. Os três posicionamentos parecem convergir para um modo
de existir que se fixa no controle e na organização familiar de forma a
não promover nos sujeitos envolvidos a ética do cuidado de si, ou seja,
os sujeitos não decidem o planejamento familiar a partir da elaboração
de suas próprias regras, pautadas em seus desejos e suas vontades. O
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planejamento familiar parece ser acatado não pela condução dos sujeitos
por eles mesmos, por se autoconhecerem e conhecerem o seu próximo, o
conhecimento pautado no desejo e vontade de uma “família” idealizada
e/ou consentida por um conhecimento ético e, por conseguinte, pela
consciência e pelo conhecimento das condições de produção de sua
realidade, mas sim pela condução de políticas e práticas discursivas que
os conduzem a esse planejamento.
Por exemplo, no caso da teoria Neomalthusiana, o argumento
para o planejamento familiar assentava-se em uma manipulação
das emoções, colocava-se a necessidade do planejamento familiar
no alardeamento da pobreza, isto é, sem o controle da natalidade, o
crescimento populacional geraria a pobreza de todo o globo, bem como
o posicionamento hiperbólico e catastrófico voltado para uma ecologia
humana. E a dos eugenistas centrava-se numa visão racionalizada e
biologizante.
Ao voltarmos à questão do planejamento familiar visto sob o
prisma da temática da sexualidade, pode-se pensar com Foucault
(1995), que reflete a sexualidade como uma busca do indivíduo para
entender a relação consigo. Este estudioso assevera que, quando
se trata da sexualidade, ao sujeito não é permitido dizer a verdade
sobre si nas práticas e nos discursos que se regem pela sexualidade.
Mostra-nos que essa relação pauta-se nos “jogos de verdade” que se
constituem na sociedade. Nos exemplos acima analisados, seja na teoria
Neomalthusiana ou na eugenista, esses jogos de verdade são permeados
pela confissão com presença na justiça, outros na religiosidade e outros
nos costumes populares, uma vez que a conduta sexual possui regras
rígidas e bastante difundidas na sociedade.
A sexualidade é um dispositivo que envolve presentemente “o dizer
a verdade sobre si”, consequentemente, os “jogos de verdade” incidirão
sobre o comportamento corporal, o que provocará o aparecimento de
tecnologias disciplinares, quase sempre individualizantes, controladoras
da procriação, de sua vigilância e autopunição. Destarte, os jogos de
verdade reiteram as biopolíticas como nos exemplos acima. Foucault
(1999a, p. 300) nos mostra isso claramente quando afirma: “A sexualidade
está exatamente na encruzilhada do corpo e da população”.
Ao retomarmos a questão do planejamento familiar, vemos na
história que a contracepção hormonal foi desenvolvida nos Estados
Unidos, na década de 1960, como o primeiro método de prevenção da
gravidez com quase 100% de eficácia nos Estados Unidos e na Europa.
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Certos determinantes sócio-históricos, como a eugenia e os movimentos
feministas, mesmo que pareçam contraditórios, convergem claramente
nessa direção. Um dos resultados da introdução da pílula anticoncepcional
repercutiu o discurso da “revolução sexual”, apontando a necessidade
de modernizar a vida das mulheres, e apoiou-se como novas formas de
incentivar, de motivar e de modernizar práticas para viver a afetividade,
a sexualidade e a reprodução, prometidas pela medicina com amplos
efeitos na dinâmica social, cujas repercussões se estendem até nossos
dias. Especificamente no Brasil, pouco se sabe sobre a introdução da
contracepção hormonal. Desde o seu lançamento em 1962, o primeiro
anúncio da medicação ocorreu por meio de um breve comunicado de
imprensa “Progressos da Medicina". Recorda-se que a chegada da pílula
ocorreu em um período de grande efervescência política, quando o país
passava por um breve período parlamentar.
A ideia de controle de natalidade ganhou força a partir da década
de 1950, disseminando a ideologia dos nomeados neomalthusianos
de que o rápido crescimento populacional poderia ser uma barreira
ao desenvolvimento, visto que canalizaria a maior parte dos recursos
econômicos para adultos e jovens, em detrimento dos investimentos
produtivos. Dessa forma, os países do chamado Terceiro Mundo ficariam
presos em um círculo vicioso, no qual o alto crescimento populacional
impossibilitaria a redução da fecundidade. As informações foram obtidas
nas Conferências Mundiais de População, realizadas em Roma (1954) e
Belgrado (1965), que foram marcadas pela preocupação com a explosão
populacional, inclusive com menção aos anticoncepcionais modernos.
Como já afirmado, a BEMFAM representava uma exemplar
forma de institucionalizar o controle de natalidade. Além do trabalho
desenvolvido junto à classe médica, a BEMFAM procurava veicular suas
ideias não somente no meio jornalístico, mas principalmente na mídia
especializada, dirigida a médicos, políticos, professores e economistas,
isto é, autores com autoridade social para legitimar os discursos
controlistas e aumentar a penetração social dos mesmos. Em pouco
tempo, a entidade promoveu 49 seminários procurando em suas ações
controlistas a multiplicação dos seus defensores.
O atendimento gratuito, semelhante ao oferecido pelo Serviço de
Orientação à Família (SOF), aos poucos foi se espalhando pelas capitais
do país, em parceria com algumas prefeituras e instituições religiosas
protestantes. Em 1971, 60 dessas unidades estavam distribuídas por
todo o país. No entanto, essas organizações eram alvos constantes de
críticas e denúncias, sendo acusadas, principalmente, de genocídio e
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de esterilização em massa, atendendo a interesses internacionais que
objetivavam controlar a população nos países subdesenvolvidos.
Pode-se observar que a difusão da pílula anticoncepcional, no
período de sua introdução no Brasil, não se deu por meio de revistas
femininas, tal como a revista Cláudia, lançada em 1961, sendo a
primeira e, durante muito tempo, a única que tratou de assuntos até
então considerados exclusivos para o público masculino. Assim, logo
se mostrou inovadora em muitos aspectos, trazendo temas inéditos ao
universo feminino, como os relacionados ao sexo e à independência
financeira das mulheres. Também as revistas Querida (1962-1971),
Jornal das Moças (1962-1965) e Capricho (1962-1972) não tratavam
deste assunto, o que sugere que a temática não pertencia ao universo
das mulheres, ainda que fosse a primeira geração que poderia separar a
reprodução por sexo. Antes, a divulgação era feita por meio de jornais
e revistas voltados ao grande público, no contexto de preocupação com
a explosão demográfica, em que a pílula aparecia como uma excelente
arma contra o crescimento desordenado da população e contra o aborto;
contudo, apesar de intensos debates no país, poucos tratavam de questões
científicas, priorizando os problemas morais, políticos e religiosos. A
informação que possibilitaria às mulheres das classes mais privilegiadas
fazer uma escolha informada pelos contraceptivos hormonais era
amplamente estudada e discutida em cursos pré- nupciais para moças,
ministrados por médicos ginecologistas, prioritariamente entre a
população mais abastada que arcava com os custos. Nos estratos mais
populares, as orientações sobre contracepção no período coberto foram
prestadas com destaque por entidades voltadas ao controle da natalidade,
como BEMFAM e SOF. Os resultados obtidos podem ser ampliados
analisando as informações fornecidas nos programas curriculares e livros
didáticos, bem como em pesquisas do desenvolvimento da educação
sexual no país, projeto a ser proposto para se produzir posteriormente.
Nesse direcionamento, é possível perceber, nos textos divulgados
pela instituição, uma postura cuidadosa e que tenta adequar-se à
situação do país. Assim, embora fosse feita uma defesa da contracepção
“moderna” (pílulas e DIUs), havia, em geral, uma preocupação em não
apresentar opiniões que viessem a ser entendidas como uma afronta
aos “costumes sadios”. Mesmo que seus textos tivessem uma circulação
restrita, pensamos que a BEMFAM, que surgiu menos de um ano após
a instalação de uma ditadura militar, seguia os ditames do regime, e as
usuárias de seus serviços em nada deveriam se assemelhar às militantes
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de esquerda, como as estudantes que estavam no Congresso da UNE
(União Nacional dos estudantes), em 1968, e que tiveram cartelas de
pílulas apreendidas. Chama atenção o fato de que, até os dias atuais, a
BEMFAM nunca ter tido uma mulher em sua Presidência. Além disso,
apenas uma mulher ocupou o cargo de Secretária Executiva: ela se
chamava Carmen Calheiros Gomes e exerceu essa função durante sete
anos (1990-1997).
As décadas de 1970 e 1980, anos em que o país viveu
majoritariamente sob o regime de ditadura militar, deram início ao
debate sobre esterilização humana como solução para o combate do
acentuado crescimento populacional, situação que prejudicava um
Estado que estava em processo de redemocratização e retomada da
autonomia social e econômica. A laqueadura tubária, levantada como
solução para reduzir o número de gestações e, consequentemente, o
crescimento demográfico, concentrou-se em mulheres negras e pobres.
Para o movimento negro da época, a esterilização era o
procedimento, operado pelo Estado, que visava justificar o genocídio
da população negra e pobre (HITA, 2000). Ou seja, o discurso político
usado à época como preocupação com o progresso nacional nada
mais era que uma maneira de legitimar a esterilização em massa de
uma parcela da sociedade que o Estado entendia que não mais deveria
se reproduzir. A partir dessa realidade, movimentos sociais, dentre eles
feministas e da população negra, denunciaram a esterilização massiva
em mulheres negras e periféricas, o que culminou na instauração de
uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPI) no início da década
de 90, período em que a esterilização se popularizou ainda mais no país.
A CPI da esterilização, como ficou denominada, utilizou-se de pesquisas
a partir de dados coletados à época, com o intuito de investigar as causas
e consequências do procedimento, que se conduzia de forma totalmente
indiscriminada, demonstrando que mais de 45% das mulheres brasileiras
em idade reprodutiva estavam esterilizadas.
Acorde apontamentos de Rocha (1992, p. 26),
No âmbito das atividades ordinárias do Congresso, o
assunto foi objeto de inúmeros pronunciamentos, de
diversos projetos de lei, de pareceres, discussões e reuniões
públicas nas Comissões Permanentes, além de ter motivado
a realização de duas Comissões Parlamentares de Inquérito
(CPIs).
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Um dos aspectos centrais era a legitimidade ou ilegitimidade do
Estado em traçar programas de controle da natalidade. Por outro lado,
o governo sofria pressões internacionais do Banco Mundial e do Fundo
Monetário Internacional para adotar políticas controlistas.
Constatou-se que o maior percentual de mulheres esterilizadas
foi encontrado nos estados de regiões que concentravam, à época,
e, ainda hoje, permanecem os maiores índices de pobreza no país e
onde se concentravam uma maioria populacional negra, demonstrando
que a saúde reprodutiva destas mulheres foi desprezada pelo Estado
ao disseminar e adotar como prática recorrente a esterilização, em
detrimento de políticas públicas de saúde da mulher, incluindo a saúde
reprodutiva (ALVES, 2014).
No Brasil, na primeira década do século passado, realizou-se um
projeto racista de miscigenação e de imigração controlada. As teorias
científicas da época afirmavam a superioridade genética dos brancos
em relação às demais raças, motivo pelo qual se adotavam práticas
destinadas ao desaparecimento da população negra e indígena do país
(MARTINS, 2017). Posteriormente, no período da ditadura militar, sob a
influência norte-americana, cirurgias de esterilização eram oferecidas a
mulheres negras e indígenas das áreas periféricas, conforme narrativa de
Jurema Werneck, em entrevista ao portal almapreta.com:
O Brasil, povoado majoritariamente por indígenas e
afrodescendentes, viveu um forte movimento eugenista
que influenciou a adoção de práticas extraoficiais de
esterilização de mulheres, a maioria delas negras,
indígenas, pobres. [...] O que se via era que a cirurgia
de esterilização - procedimento caro, sofisticado se
comparado aos usos de camisinha, pílula ou qualquer
outro método anticoncepcional – era disponibilizada
para mulheres negras e indígenas, das áreas mais pobres,
e que não tinham acesso às informações adequadas e a
métodos seguros de prevenção de gravidezes indesejadas
(MARTINS, 2017, s/p.).

Assim, nas décadas de 1970 e 1980, houve um enorme crescimento
do número de mulheres esterilizadas. Por um lado, não havia políticas
públicas voltadas à educação sexual e ao acesso a métodos contraceptivos;
por outro, promovia-se uma cultura de esterilização, viabilizada pelo
desconhecimento social acerca do caráter irreversível da laqueadura,
que afetava de forma desproporcional a população negra (CAETANO,
2010).
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Alves (2017, p. 187) pontua que, em matéria publicada no jornal
O Estado de S. Paulo, em maio de 2010, a regulação da fecundidade se
deu, principalmente, pelo aumento do uso da pílula e da laqueadura
tubária. Os dois métodos eram empregados por 54,7% das mulheres
unidas em idade reprodutiva em 1986 e por 60,8% delas em 1996.
Porém, em 1986 havia 1,1 mulher laqueada para cada uma que usava
pílula. Em 1996, para cada mulher usando a pílula, duas estavam
laqueadas. Esta situação se configura na ausência de programas públicos
de planejamento familiar, o que converte a farmácia na principal via de
aquisição da pílula, e o hospital público ou privado, no meio propiciador
da cesárea e da ligadura de trompas.
Por sua vez, a ditadura impôs o controle da natalidade por meio
da BEMFAM, o que levou milhões de mulheres a serem esterilizadas.
O governo militar assumiu um caráter ambíguo: mantinha uma postura
oficial de não intervencionismo na vida reprodutiva, mas, na prática,
abria caminhos, com subsídios e facilidades substanciais para ações
antinatalistas, com acordos entre as secretarias de saúde e a BEMFAM
nos diversos estados brasileiros, priorizando os mais pobres, impondo a
esterilização em massa.
Os serviços públicos de saúde não ofereciam sequer informação
e muito menos orientação quanto ao uso dos meios contraceptivos. Esta
postura contribuiu enormemente para a expansão das esterilizações
femininas. Os índices apresentados naquela época já eram altíssimos:
em Pernambuco, 18,9% das mulheres de 15 a 44 anos se encontravam
esterilizadas (trompas ligadas), enquanto 12,5% usavam pílulas; em
Manaus, 33% das mulheres estavam com as trompas ligadas; 17%, no
Piauí, 15%, em São Paulo. Estavam excluídas destes cálculos as mulheres
esterilizadas por outros motivos, como abortos mal feitos ou pelo uso
inadequado de pílulas ou do DIU (folha de São Paulo, 17/07/1983).
A ação da BEMFAM e de outras entidades congêneres, com o suporte
do estado brasileiro, reduziu drasticamente os índices de fertilidade no
Brasil, inclusive em áreas com baixa densidade demográfica, como a
Amazônia. As mulheres foram assunto censurado e proibido pela ditadura.
A Revista Realidade de nº 10, de janeiro de 1967, foi totalmente vetada
pela censura por apresentar o resultado de uma pesquisa sobre o que
pensavam as mulheres brasileiras (1.200 mulheres foram entrevistadas
nesta pesquisa): segundo os censores, o que determinou o veto total à
revista foi a reportagem “Assista um parto até o fim”. A foto da mãe
que acabava de ter o bebê mostrava uma mulher de costas. Não havia
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nenhuma exposição dos órgãos genitais da parturiente. Mesmo assim, os
censores alegaram que era “um atentado à moral e aos bons costumes”.
O jornal Movimento, de número 45 (1976), tratava da situação
das mulheres no trabalho e teve sua edição totalmente apreendida. Até
as tabelas do IBGE foram proibidas; portanto, as brasileiras, mesmo com
informações truncadas ou sem informações, reinventaram formas de
sobrevivência e de realização pessoal e social, sob a mais arrefecida da
ditadura.
Outro aspecto da participação das mulheres refere-se àquelas
que militavam nas organizações de esquerda. Na luta contra a ditadura
militar, deve-se ressaltar a participação dessas mulheres nas mais de 40
organizações de esquerda, clandestinas, sob a ameaça de extermínio, o
que depois de fato aconteceu. A ditadura dizimou todas as organizações
de esquerda na última etapa da repressão, mesmo aquelas que não
participaram da luta armada. Houve mulheres que participaram da
guerrilha urbana e rural. Os índices de participação feminina não são
nada desprezíveis. De acordo com o “Brasil Nunca Mais”, das 7.367
pessoas que foram processadas pela Justiça Militar, 88% eram homens
e 12% eram mulheres. O Estado Maior do Exército fez um estudo de
presos políticos (pertencentes aos movimentos guerrilheiros) que se
encontravam em quartéis no ano de 1970, ou seja, um total de mais
de 500. Segundo este estudo, 56% eram estudantes, a idade média era
de 23 anos, sendo que 26% eram mulheres. Na Guerrilha do Araguaia
(ocorrida no Sul do Pará entre 1972 a 1975), dos 70 guerrilheiros
desaparecidos, 17 % eram mulheres.
Michele Perrot questiona:
Silenciosas as mulheres? – Mas elas são as únicas que
escutamos, dirão alguns de nossos contemporâneos, que,
com certa angústia, têm a impressão de sua irresistível
ascensão e de sua fala invasora. [...] Subsistem, no entanto,
muitas zonas mudas e, no que se refere ao passado, um
oceano de silêncio, ligado à partilha desigual dos traços,
da memória e, ainda mais, da História, este relato que, por
muito tempo, “esqueceu” as mulheres, como se, por serem
destinadas à obscuridade da reprodução, inenarrável,
elas estivessem fora do tempo, ou ao menos fora do
acontecimento (PERROT, 2005, p. 09).
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O RETORNO DA BIOPOLÍTICA NAS TRAMAS DOS DISCURSOS

O processo pelo qual os significados são produzidos e
compartilhados entre os membros de uma cultura, os valores a elas
atribuídos, a escolha e o direito reprodutivo da mulher não podem servir
para julgar como parâmetro as pessoas que não receberam educação e
por isso elas aumentam suas famílias para receberem mais benefícios
sociais; não se trata de oferecer uma educação com uma formação ética
e responsável.
A biopolítica, por outro lado, apresenta-se relevante, buscando
disciplinar corpos para que vivam dentro da lógica capitalista, para que
se tornem socialmente assujeitados, higienistas e para que produzam e
gerem resultados. Foucault aproximou os conceitos de biopoder e de
biopolítica ao poder disciplinador e normalizador – cujo surgimento se
deu ao longo do século 18 e, particularmente, na chegada do século
19, e que já não se exercia sobre os corpos individualizados. Essa
aproximação se justifica pela verificação da dominação da vida e do
corpo do povo pela política estatal.
Veiga-Neto (2011) assevera que, enquanto para o liberalismo
clássico a liberdade de mercado consistirá em deixar as atividades
econômicas a seu curso espontâneo, tem-se com o neoliberalismo
uma ativa produção e regulação da economia através do estímulo à
competitividade. Dessa maneira, os processos econômicos não devem
ser entregues à ordem de sua própria natureza; eles necessitam “ser
continuamente ensinados, governados, regulados, dirigidos, controlados”
(VEIGA-NETO, 2011, p. 39).
No decorrer do seu mandato, em 2003, Bolsonaro já havia
manifestado que os programas sociais promovidos pelo Governo Federal
teriam a “utilidade de incentivar os pobres a ter mais filhos e, com isso,
aumentar a fatia que recebem os benefícios” (BRAGON, jornal de 13 de
junho de 2018).
Só tem uma utilidade o pobre no nosso país: votar. Título
de eleitor na mão e diploma de burro no bolso, para votar
no governo que está aí. Só para isso e mais nada serve,
então, essa nefasta política de bolsas do governo.
[...] Já está mais do que na hora de discutirmos uma política
que venha a conter essa explosão demográfica, caso
contrário ficaremos apenas votando nesta Casa matérias do
tipo Bolsa Família, empréstimos para pobres, vale- gás etc.
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Defendo a pena de morte e o rígido controle de natalidade,
porque vejo a violência e a miséria cada vez mais se
espelhando neste país. Quem não tem condições de
ter filhos não deve tê-los. É o que defendo, e não estou
preocupado com votos para o futuro. (BOLSONARO)5

Bolsonaro chegou a afirmar, em 2008, que desacredita na educação
como solução para o país. “Não adianta nem falar em educação, porque
a maioria do povo não está preparada para receber educação e não
vai se educar. Só o controle de natalidade pode nos salvar do caos”
6
. Manifestou- se, também, de maneira a ativar pensamentos negativos
em um grupo dominante, estimulando, assim, preconceitos em face
daqueles grupos inferiorizados socialmente (RIOS, 2008).
Diante da transcrição das manifestações do deputado Jair Bolsonaro,
proferidas ao longo de seus 27 anos de mandatos parlamentares, constatase que configuram seu discurso equivocado, no qual se atribui a redução
da família como solução da pobreza, quando na realidade é consenso
que a pobreza e a falta de desenvolvimento advêm de vários aspectos e
motivos: má distribuição de renda, falta de educação, má gestão pública
e outros. Esse discurso impetuoso mostra que o sujeito que o profere
ignora a realidade que o cerca. Essa trama discursiva equivocada gera
conflitos, raiva e os problemas acabam por continuar e voltam a recair
sobre as pessoas mais vulnerabilizadas, essencialmente mulheres negras
e pobres, as quais, segundo ele, devem ser esterilizadas, desumanizandoas num discurso travestido de preocupação política e moral. Por conta
da interseccionalidade intrinsecamente enraizada na sociedade, são as
mulheres em situação de vulnerabilidade social que são desumanizadas
e objetificadas no sentido de não mais se reproduzirem e aumentarem
a parcela da sociedade que, para o parlamentar e presidenciável
nas eleições de 2018, é a responsável por disseminar a miséria e a
criminalidade do país.
Igualmente à ideia de política da esterilização humana, podese confrontar a atual crise sanitária provocada pela disseminação da
Covid-19. Quando Bolsonaro fala sobre pessoas com “uma imunidade
pequena”, sobre pessoas “mais fracas e suscetíveis a sofrer mais com
a doença” (MAIA, 2020), ele se refere, especificamente, àquelas que
vivem na pobreza ou miséria e que, por razão disso, têm suas vidas
consideradas menos importantes.
5
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/06/bolsonaro-defendeu-esterilizacao-de-pobres-para-combatermiseria-e-crime.shtml Acesso em: 10 jun. 2022.
6 https://catarinas.info/a-trajetoria-de-bolsonaro-pelo-exterminio-da-populacao-preta-e-pobre/ Acesso em 10 jun.
2022.
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Quem são essas pessoas mais fracas? A pessoa às vezes vive
na miséria, pobre ao extremo, então é fraca por natureza,
vamos assim dizer, né?, dada a falta de uma alimentação
mais adequada. Então, essas pessoas é que sofrem mais
com esse vírus que chegou, mas eu tenho certeza que vai
embora um dia.7

Ou seja, o presidente da República sabe que o novo coronavírus
é mais letal nas regiões com os piores indicadores sociais, porque esta
população possui as piores condições econômicas, falta de infraestrutura,
etc.
A mais recente manifestação sobre esterilização proferida por
Bolsonaro ocorreu em 23 de junho de 2018, momento em que afirmou
que seu plano de governo traria uma proposta para modificação da atual
Lei de Planejamento Familiar, a fim de que não haja mais investimentos
do Estado em programas sociais, como Bolsa Família e Bolsa Escola: “[…]
eu gostaria que o Brasil tivesse um programa de planejamento familiar.
Um homem e uma mulher com educação dificilmente vão querer ter um
filho a mais para engordar um programa social.”8
À vista do exposto, pode-se dizer que os discursos parlamentares que
defendem a esterilização humana como forma de controle demográfico,
direcionado à parte desamparada e desprotegida da sociedade, são
desumanos. Mesmo que as justificativas fossem a diminuição ou o fim da
pobreza e da violência no país, são argumentos que não se sustentam.
Essa prática discursiva proferida por representantes do Estado pode ser
considerada deflagradora de violências contra um grupo específico que,
em face de suas inúmeras vulnerabilidades sociais, recebe a alcunha de
população indesejada.
Em 2011, o presidente da nação, ao colocar que – “Tem que dar
meios para quem, lamentavelmente, é ignorante e não tem meios de
controlar sua prole. Porque nós aqui controlamos a nossa. O pessoal
pobre não controla [a dele].”9- pode estimular e até intensificar o
preconceito aos menos favorecidos, acarretando assim o aparecimento
de conflitos muitos maiores aos grupos inferiorizados socialmente.
Esse discurso conflituoso e equivocado proferido por Bolsonaro
não se faz apenas na contemporaneidade. Nos idos 1993, ele já defendia
o controle demográfico como forma de administrar a criminalidade e a
7 https://oglobo.globo.com/politica/bolsonaro-volta-criticar-isolamento-total-diz-que-governo-nao-pode-impedirambulantes-de-trabalhar-1-24345302 Acesso em 10 jun. 2022.
8
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/06/bolsonaro-defendeu-esterilizacao-de-pobres-para-combatermiseria-e-crime.shtml Acesso em 10 jun. 2022.
9
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/06/bolsonaro-defendeu-esterilizacao-de-pobres-para-combatermiseria-e-crime.shtml Acesso em 10 jun. 2022.
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pobreza, embora fosse inconstitucional, num discurso que desqualificava
e inferiorizava a parcela mais vulnerabilizada da sociedade. Portanto,
naquele momento, ele comungava das práticas discursivas que via na
redução da família a solução para erradicação da pobreza. Além disso,
somava-se a essa prática um discurso autoritário e anticivilizatório.
O dizer que reproduz a violência moral, a discriminação e a
incivilidade contra grupos minoritários e vulnerabilizados socialmente
provoca a segregação destes. Nessa orientação, a imunidade que os
parlamentares possuem sobre sua liberdade de expressão pode incentivar
que discursos sejam proferidos sem qualquer pudor e ética, constituindo,
em muitos casos, no que a dogmática convencionou denominar de
discurso de ódio.
Em 1992, logo no início de sua carreira parlamentar, Bolsonaro
já demonstrava disposição para trabalhar sobre um controle rígido de
natalidade, sob a alegação da eliminação do que considera um atraso
para o progresso nacional. “Devemos adotar uma rígida política de
controle da natalidade. Não podemos mais fazer discursos demagógicos,
apenas cobrando recursos e meios do governo para atender a esses
miseráveis que proliferam cada vez mais por toda esta nação.”10 Nesta
declaração, Bolsonaro se referiu aos métodos adotados pelo governo de
Alberto Fujimori, presidente ditador do Peru, que esterilizou mais de 300
mil mulheres, em sua maioria aquelas de baixa renda e indígenas, sem
qualquer consentimento. Bolsonaro considerava um atraso o Brasil não
adotar a mesma política de esterilização realizada no Peru.
Como postula Michel Foucault (1998), “entre o Estado e o indivíduo
o sexo tornou-se objeto de disputa, e disputa pública; toda uma teia
de discursos, de saberes, de análises e de injunções o investiram”
(FOUCAULT, 1998, p.29).
Assim, colocamo-nos juntamente a Foucault (1996), ao considerar
que o discurso “não é simplesmente aquilo que traduz as lutas ou os
sistemas de dominação, mas aquilo por que, pelo que se luta, o poder
do qual queremos nos apoderar” (FOUCAULT, 1996, p.10).
CONSIDERAÇÕES FINAIS

A presente reflexão buscou trazer a compreensão de como as
práticas discursivas sobre o planejamento familiar se fizeram ao longo
dos anos e como a instituição não governamental BEMFAM atuou para a
conquista ou não dos direitos reprodutivos das mulheres como forma de
efetividade dos direitos humanos, legitimados na Carta Magna brasileira.
10 https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/06/bolsonaro-defendeu-esterilizacao-de-pobres-para-combatermiseria-ecrime.shtml Acesso em 10 jun. 2022.
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Observou-se que há de se ter cautela com o incentivo à esterilização
com o escopo de controle populacional baseado em critérios de gênero,
raça e classe. A partir do conceito de interseccionalidade, que reclama
atenção especial a grupos que sofram discriminações sobrepostas de
raça/etnia, classe socioeconômica e gênero, por exemplo, questionou-se
se a imposição da infertilização alcançaria o objetivo de planejamento
familiar ou fomentaria discurso equivocado e maquiado como defesa
de desenvolvimento nacional, além de solução para problemas como a
pobreza.
Estimular a ideia de que a natalidade desordenada seria a causa
do subdesenvolvimento, pobreza e criminalidade do país poderia
justificar incentivo à esterilização compulsória. Tal opção poderia levar
ao controle social sob pretexto de impulsionar o desenvolvimento e o
progresso do país, em clara afronta aos direitos humanos e fundamentais
de mulheres. Outrossim, a falta de políticas públicas que garantam acesso
a informações e métodos contraceptivos que assegurem autonomia às
mulheres, para decidirem e planejarem a prole, desautoriza o uso de
medidas drásticas como a política de planejamento familiar que difunde
a esterilização.
Com base no que foi descrito, nota-se que discursos políticos hostis
e que miram mulheres desfavorecidas (seja por sua raça, cor ou credo)
são incompatíveis com o princípio da dignidade da pessoa humana.
Ademais, o controle de natalidade carregado de argumentos moralistas
pode incentivar a incivilidade, o ódio, o enfraquecimento da cidadania
e dos direitos fundamentais garantidos pela Constituição Federal de
1988, bem como afrontar os direitos humanos, não só das mulheres
vulnerabilizadas socialmente, mas de todo e qualquer indivíduo que se
enquadre em perfil desviante.
A política calcada em discurso equivocado e anticivilizatório
naturaliza a desumanidade e incentiva o extermínio de grupo social
vulnerável, afasta-se da sociedade igualitária e equânime, tanto na
perspectiva individual das mulheres alvo do discurso de ódio, como
social, obstaculizando a efetividade dos direitos humanos e fundamentais
de uma sociedade cidadã, com prejuízo a todos.
Por fim, a construção de uma ética da existência cidadã equânime
permeia-se pelo direito individual de escolha, de liberdade, sendo que
esta só pode ser alcançada pelo conhecimento de si, do outro e da sua
realidade. Para que isto exista, há que se ter o cuidado de si, aos moldes
foucaultianos: o sujeito precisa ter acesso à cultura, ao conhecimento, à
educação não só das palavras, mas de si mesmo, em que seu desejo, sua
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vontade e o porquê de ela dever prevalecer. Só a partir do momento em
que o sujeito aprender a se conduzir é que poderá ter “boa vida”.
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RESUMO

Este artigo analisa crônicas de Rubem Braga que trazem em
cena a figura da mulher. Considerando que, ao escrever, o autor não
apenas desvela imagens de si, mas também dos outros, este artigo tem
como objetivo identificar os ethé que Braga desvela das mulheres que
são retratadas em seus textos. O estudo é fundamentado por teóricos
da Retórica e da Nova Retórica, especificamente no que diz respeito à
noção de ethos, caso de: Aristóteles (2015), Perelman e Olbrechts-Tyteca
(2005), Eggs (2005), Reboul (2004), Ferreira (2010) e Fiorin (2015).
Palavras-chave: Retórica; ethos; crônica; Rubem Braga; mulher.
ABSTRACT

This article analyzes Rubem Braga's chronicles that bring the figure
of women to the scene. Considering that, when writing, the author not
only reveals images of himself, but also of others, this article aims to
identify the ethé that Braga reveals of the women who are portrayed in
his texts. The study is based on Rhetoric and New Rhetoric theorists,
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specifically with regard to the notion of ethos, such as: Aristotle (2015),
Perelman and Olbrechts-Tyteca (2005), Eggs (2005), Reboul (2004),
Ferreira (2010) and Fiorin (2015).
Keywords: Rhetoric; ethos; Chronicle; Rubem Braga; woman.
CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Em seus textos, Rubem Braga discorre sobre diferentes temas,
desde conflitos políticos até divagações pessoais. Em algumas de suas
inúmeras crônicas, o autor aborda a figura da mulher, seja por meio
de interações com ela(s), seja quando as descreve. Este é o recorte de
textos a ser contemplado neste artigo. O objetivo principal do estudo
é identificar as imagens mais recorrentes das mulheres retratadas nas
crônicas (imagens estas construídas pelas próprias mulheres e por Braga),
e por conseguinte, verificar a principal imagem que o autor desvela de si
ao escrever sobre (ou interagir com) elas.
A análise é fundamentada em pressupostos de teóricos da Retórica
que abordam a noção de ethos, especialmente a partir da Retórica
aristotélica e da Nova Retórica. Com base nisso, serão levados em conta
os seguintes autores: Aristóteles (2015), Perelman e Olbrechts-Tyteca
(2005), Reboul (2004), Eggs (2008) e Ferreira (2010).
O corpus é constituído por nove crônicas que retratam a figura da
mulher, caso dos textos “Um mundo de papel” (1958), “Uma conversa de
bar” (1958), “A Deus e ao Diabo também” (1959), “Visita de uma senhora
do bairro” (1959), “Remédio para mal de amor” (1967), “Águas de Leste
e Papai Noel (1988), “Um braço de mulher” (1998), “Desculpem tocar
no assunto” (1969) e “A mulher esperando o homem” (1969). O exame
dos dados contempla apenas fragmentos que permitem a depreensão
dos ethé em crônicas em que a figura da mulher apresenta um papel
importante para a história contada.
O estudo se justifica por dois motivos. Um deles deve-se ao fato
de a abordagem retórica ainda não ter sido explorada em análises de
crônicas de Rubem Braga. O outro, que deriva de certa forma do anterior,
é porque pretendemos contribuir com as pesquisas acerca das crônicas
de Rubem Braga no campo retórico.
Em relação à estrutura, o artigo apresenta-se dividido em três
partes principais. A primeira explora a trajetória de Rubem Braga, com o
objetivo de aprofundar o estudo em crônicas do autor. A segunda expõe
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os pressupostos teóricos a fim de fundamentar a análise, especialmente
sobre a noção de ethos. Já a terceira e última parte contém a análise em
si.
RUBEM BRAGA E O GÊNERO CRÔNICA

Além de escrever sobre seus sentimentos, suas impressões e
experiências, Rubem Braga criticou acontecimentos e (grandes) nomes
da política brasileira. Aos 23 anos, em 1936, teve seu primeiro livro
publicado, O Conde e o Passarinho. Anos depois publicou outros,
caso de: O Morro do Isolamento (1944), Crônicas da Guerra na Itália
(1945), Um pé de Milho (1948), O Homem Rouco (1949), 50 crônicas
escolhidas (1951), Três Primitivos (1954), A Borboleta Amarela (1955) e
outros. Segundo sua biografia, escrita por Marco Antônio de Carvalho
(2007), são, no total, 29 obras.
Nascido no estado do Espírito Santo, na cidade de Cachoeiro
do Itapemirim, em 12 de janeiro de 1913, teve seus primeiros textos
publicados nos jornais de sua escola. Passou a escrever profissionalmente
em 1928, quando assumiu o cargo de escritor no jornal Correio do Sul,
administrado por seus irmãos. Após iniciar sua carreira na imprensa,
estabeleceu-se em jornais, tais como Diário da Tarde, Diário de São
Paulo, Folha da Tarde, Diário de Pernambuco, Diário da Noite, Folha da
Manhã, O Estado de São Paulo e Folha de S.Paulo (cf. VERGARA, 2014).
Devido às frequentes publicações, ganhou popularidade e
reconhecimento. No dia 21 de maio de 2020, a exemplo, a cronista
Tati Bernardi, em um texto intitulado “Socorro, Rubem Braga!” (Folha de
S.Paulo, 21 mai. 2020)1 , não só comenta sobre a dificuldade que sentiu
(na época em que a crônica foi publicada) de escrever sobre o autor,
como também complementa que gostaria de morar em um dos livros
de Braga. A autora se referia à obra 200 crônicas escolhidas. Afrânio
Coutinho, crítico literário, afirma em texto no Jornal do Comércio (1990)
que o cronista “deu força ao gênero, tornou-o da mais alta dignidade
literária, com a beleza de seu estilo, a singeleza de sua palavra mágica”.
Luiz Carlos Simon, professor universitário, publicou em 2004 um artigo
com o nome “Recuperando o amor com as crônicas de Rubem Braga”,
que busca “valorizar o estudo da crônica”.
Não são poucas as considerações de que Braga tornou-se referência
com seus textos ao longo de sua carreira. Como publicava diariamente,
acumulou um acervo composto por aproximadamente 15 mil crônicas.
1 A crônica pode ser conferida em: < https://www1.folha.uol.com.br/colunas/tatibernardi/2020/05/socorrorubem-braga.shtml >. Acesso em: 19 jan. 2021.
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Apesar da longa carreira do autor, os estudos acerca de crônicas que
versam sobre a imagem das mulheres em seus textos são raros. Na
abordagem retórica, nenhum trabalho se voltou para a construção do
ethos feminino em crônicas de Rubem Braga, foco deste artigo.
A representação de personagens na literatura pode estar ligada a
questões sociais e culturais, mas antigamente, muitas vezes se ligava à
estética. Essa estética era associada ao domínio que o autor tinha sobre
determinado assunto, tendo em vista que deveria ser capaz de criar
cenas e personagens “plenamente” arquitetadas e construídas.
Segundo o mesmo raciocínio, as personagens femininas, no
entanto, além de “plenamente arquitetadas e construídas”, deveriam ser
capazes de agradar o leitor. É o que se observa a crítica literária Lúcia
Miguel Pereira em um texto publicado na revista Anhembi em 1954: “se
o maior de todos, Machado de Assis, mostrou tão decidida predileção
pelas viúvas, é que, certamente, à sua intuição segura não escapou serem
elas, na vida real, as mulheres mais interessantes, mais livres, de mais
desembaraçada personalidade”.
Provavelmente o raciocínio dos autores na época era o de que
retratar o interessante (o diferente ou novo dentro da literatura) resultaria
na atração de leitores. Rubem Braga, por outro lado, optou por retratar
a realidade simples do cotidiano e mesmo assim conquistou o público
com seu discurso persuasivo.
A crônica, gênero ao qual o autor dedicou grande parte de sua
carreira, é considerada por alguns críticos literários como um gênero
brasileiro. Na verdade, em geral, consiste em um texto curto e com
reflexões acerca do cotidiano, “sua configuração contemporânea
permitiu a alguns estudiosos proclamarem que se trata de um gênero
tipicamente brasileiro, não encontrando equivalente na produção
jornalística de outros países” (MELO, 1985 p. 111).
Como não era brigado a se manter imparcial com os assuntos
dos textos, um cronista, segundo Crato (1986, p. 144), “escolhe factos
da actualidade, que valoriza e comenta livremente” (sic). Originadas
do folhetim (do francês feuilleton), as crônicas inicialmente não eram
reconhecidas como importantes, pois todos os textos que não seguissem
as exigências jornalísticas eram publicados no espaço de rodapé (cf.
NEIVA, 2008).
A presença de criações literárias favoreceu a aderência do
público, pois “as massas, apenas alfabetizadas, encontraram nos jornais
um estímulo à leitura”, e o gênero crônica, com os anos, “se ligou as
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exigências do meio – tudo num jornal informa – e o olhar dos escritores
(...) volta-se para as questões sociais e as agruras da vida cotidiana”
(ARNT, 2001, p. 8).
A NOÇÃO DE ETHOS NA RETÓRICA E NOVA RETÓRICA

Quando se pensa na interação entre indivíduos numa sociedade,
diferentes aspectos podem ser considerados a fim de se identificar como
se dá o interesse e a confiança em determinado orador. De acordo com a
Retórica aristotélica, a força persuasiva está no caráter desse orador, que,
segundo Aristóteles (2015), deve mostrar ser digno de fé.
O filósofo propõe que o discurso mobiliza o auditório a partir
de três provas persuasivas, ethos, pathos e logos, que correspondem,
respectivamente, ao caráter moral, ao modo como se dispõem os
ouvintes e ao próprio discurso. A noção de ethos representa a imagem –
verdadeira ou não – que o orador cria de si, com o objetivo de convencer
seu público.
Aristóteles (2015) também propõe três disposições retóricas ligadas
ao orador que são capazes de torná-los persuasivos. São elas a phrónesis,
a areté e a eúnoia, que representam, na devida ordem, a prudência, a
virtude e a benevolência. Na leitura que faz da Retórica aristotélica,
Fiorin (2015, p.71) complementa que a phrónesis, que se mostra pelo
ethos, corresponde ao “bom senso, prudência, ponderação, ou seja, que
indica se o orador exprime opiniões competentes e razoáveis”; a areté,
que se mostra mais pelo logos, denota virtude, coragem e sinceridade;
e a eúnoia, que remete à benevolência e benquerença, ou seja, ao
orador que se revela solidário, por isso se mostra mais pelo pathos.
Ainda a respeito das características do orador, Eggs (2008) salienta que
a phrónesis e a areté se relacionam no discurso, já a eúnoia torna o
discurso benevolente.
Nas palavras de Reboul (2004, p. 142), o ethos é uma característica
a ser assumida para conquistar a persuasão. Para o autor, cada auditório é
único, e como o primordial é “levar em conta o auditório”, é necessário
que o orador esteja atento e busque se adequar para atingir às expectativas
de seu público, para que seja possível agradá-lo. Além disso, Reboul
(2004, p. 67) também afirma que, quando necessário, o orador deve
utilizar a verossimilhança, pois “assim como o hipócrita, o autor finge
sentimentos que não tem, mas sabe disso, e seu público também. Assim
também o orador: pode exprimir o que não sente, e sabe disso, mas não
pode informar seu público, ou destruiria seu discurso.”
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Visando complementar a teoria aristotélica, Ferreira (2010) propõe
que o ethos não corresponde somente à imagem que um orador constrói
de si, mas também às imagens que ele constrói dos outros no discurso.
Dessa maneira, para fundamentar a nossa análise, serão considerados
os pressupostos de Aristóteles (2015), Reboul (2004), Fiorin (2015), Eggs
(2008) e Ferreira (2010).
A REPRESENTAÇÃO DAS MULHERES EM CRÔNICAS DE RUBEM BRAGA

Como já dito, neste texto buscamos analisar crônicas de Braga a
fim de mostrar como o autor retrata a figura da mulher. Observa-se que,
nos textos do autor, as mulheres não são idealizadas ou mascaradas,
pois não escondem suas insatisfações ou atitudes que poderiam ser
consideradas (supostamente) inadequadas. Na verdade, essas atitudes,
em grande parte, são entendidas pelo autor, que então as defende.
Quando, no entanto, não parece concordar, acaba por dar conselhos,
buscando, de certa forma, ampará-las.
É preciso ponderar que não há garantia de que as situações
retratadas nos textos sejam completamente reais, embora tivessem sido
descritas como tais nos relatos pelo autor. Por trabalhar muito bem a
verossimilhança, torna-se fácil crer que o cronista refletia a realidade
não só de seu leitor, mas, também, a sua. Dessa forma, faz-se persuasivo,
pois, por aparentar ser sincero, demonstra caráter, revelando-se digno de
confiança. A esse respeito, Reboul (2004, p. 48) elucida que a sinceridade
é um aspecto necessário ao orador, dado que corrobora a teoria de
Aristóteles (2015), pois, ainda pelas palavras de Reboul, “sejam quais
forem seus argumentos lógicos, eles nada obtêm sem essa confiança”.
Podemos dizer que, após a análise das crônicas selecionadas, foram
depreendidas imagens (ethé) da figura da mulher, seja as construídas pelo
autor, seja as construídas pelas próprias mulheres. Podemos destacar que
um dos ethos mais recorrentes para a figura feminina é o de insegura.
A insegurança pode ser notada por meio de trechos enunciados pela
da própria mulher, como se observa na crônica “A Deus e ao Diabo
também” (2004), que retrata uma conversa de caráter confessional entre
Braga e uma conhecida:
Disse uma palavra feia a respeito de si mesma e pediu
minha opinião:
- Não é verdade? – me olhando nos olhos.
Calei-me; ela insistiu, eu fiz uma evasiva meiga:
- Você é um amor. (BRAGA, 2004, p. 373)
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Na ocasião, o cronista estaria conversando com uma mulher (não
identificada no texto) sobre acontecimentos da vida dela. Nota-se que
ao falar sobre seu passado, e, em dado momento, a mulher demonstrase insegura sobre si mesma, ao explicitar que precisava da opinião e
confirmação do autor (“Não é verdade?”) e insiste quando ele opta por
permanecer em silêncio (“Calei-me; ela insistiu”).
No que concerne às disposições retóricas, a resposta dada por
Braga (“você é um amor”) demonstra características de eúnoia, que,
segundo Aristóteles (2015), representa a solidariedade, uma vez que,
mesmo não querendo responder, agiu com benevolência (com uma
“evasiva meiga”) para que o assunto se encerrasse e para convencê-la de
que ela não era o que acreditava ser.
Em sua fala, a mulher apresenta características de areté, como
virtude e sinceridade, uma vez que é desbocada ao falar de si mesma. E
como não respeita o silêncio de Rubem Braga (“Calei-me; ela insistiu...”),
não age com prudência nem demonstra empatia por não refletir que
possivelmente o estivesse colocando em uma situação desconfortável.
Portanto, não apresenta características de phrónesis e de eúnoia.
Na crônica em análise, não é explicitada se seria uma insegurança
sobre sua personalidade, aparência ou atitudes, fica apenas claro que
a mulher se sente insegura sobre algum aspecto de si mesma, já que
demonstra necessidade de obter a aprovação alheia. No mesmo texto,
há outra passagem em que a insegurança é demonstrada, a qual pode ser
vista quando o autor diz que “Depois, com o olho triste, confessou que
às vezes danava a pensar no futuro, tinha medo”. Percebe-se, portanto,
que ela se mostra insegura com relação ao futuro, por sentir medo.
A insegurança das mulheres nas crônicas em questão também
pode ser observada a partir do próprio Rubem Braga, como se pode
observar na crônica “Um braço de mulher”, publicada na seleção Os
melhores contos de Davi Arrigucci Jr. (1998). A história se passa em um
avião, onde o autor percebe a presença de uma senhora insegura e com
medo do voo. Sobre isso, escreve: “Uma aborrecida sonolência foi me
dominando, até que uma senhora nervosa ao meu lado disse que ‘nós
não podemos descer!’”. Durante o trajeto, ao tentar acalmá-la, torna-se
quase um protetor (como é ironizado no texto). Vejamos os seguintes
trechos:
(I) Gastei cerca de meia hora com a aflição daquela senhora.
Notando que uma amiga sua estava em outra poltrona,
ofereci-me para trocar de lugar, e ela aceitou. Mas esperei
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inutilmente que recolhesse as pernas para que eu pudesse
sair de meu lugar junto à janela; acabou confessando que
assim mesmo estava bem, e preferia ter um homem – o
“senhor” – ao lado.
(II) Mas de que vale uma aeromoça? Ela não é muito
convincente; é uma funcionária. A senhora evidentemente
a considerava uma espécie de cúmplice do avião e da
empresa e no fundo (pelo ressentimento com que reagia
às suas palavras) responsável por aquele nevoeiro perigoso.
(III) Animei-me então a pôr a minha mão direita sobre a
sua mão, que me apertava o braço. Esse gesto de carinho
protetor teve um efeito completo: ela deu um profundo
suspiro de alívio, cerrou os olhos, pendeu a cabeça
ligeiramente para o meu lado e ficou imóvel, quieta. Era
claro que a minha mão a protegia contra tudo e contra
todos, estava como adormecida. (BRAGA, 1998, p. 113)

Na história retratada, o sentimento de insegurança da senhora em
questão é desvelado pelo autor. Essa insegurança, diferentemente do
que observamos na crônica anterior, pode ser observada pela situação (o
voo) e não por questões pessoais.
Em (I), é possível perceber que a insegurança é tanta, que a
presença de um simples desconhecido a conforta (“acabou confessando
que assim mesmo estava bem, e preferia ter um homem – o “senhor”
– ao lado.”). Em (III), a descrição detalhada do alívio sentido por ela
após um gesto simples (o fato de ele ter posto sua mão sobre a dela)
comprova o ethos em questão. Já em (II), Braga retrata a insegurança da
mulher, inclusive, sobre a empresa área, ao dizer que ela considerava a
aeromoça uma “cúmplice do avião e da empresa”.
No último caso, o autor utiliza a figura retórica denominada
hipérbole para acentuar a insegurança. A hipérbole, segundo Perelman
e Olbrechts-Tyteca (2005, p. 331), tem como função “fornecer uma
referência que, numa dada direção, atrai o espírito, para depois obrigá-lo
a retroceder um pouco, ao limite extremo do que lhe parece compatível
com a sua ideia do humano, do possível, do verossímil, com tudo o
que ele admite de outro ponto de vista”. O termo “cúmplice” atribui
um sentido negativo para a aeromoça, que não faria nada em função de
prejudicar a passageira ou o voo.
À vista disso, verifica-se que a senhora retratada não age com
prudência (phrónesis) por conta de insegurança e medo. Fiorin (2015),
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em leitura da obra de Aristóteles (2015), reitera que a phrónesis indica
que o orador exprime opiniões competentes. No caso, seria prudente
acreditar na aeromoça, por exemplo, pois um passageiro desconhecido
poderia estar apenas tentando acalmá-la, sem nenhuma previsão do que
aconteceria até que o avião chegasse a seu destino.
Além do ethos inseguro, outra imagem observada com frequência
nas crônicas é a da mulher triste. Em “Águas de Leste e Papai Noel”
(1997), que apresenta reflexões de Braga acerca, principalmente, de datas
comemorativas, podemos observar essa imagem no seguinte fragmento:
Uma senhora amiga conta da tristeza, de uma certa
angústia, que sente todo fim de ano por ocasião das Festas;
e até se julga um pouco mesquinha por ficar meio irritada
com a agitação e alegria dos outros.
Muita gente sente isso. Já ouvi mais de uma vez frases
como “detesto o Carnaval”, “odeio o Natal”, “tenho horror
de festa de Ano Bom”. Conheço moças que procuram ficar
sozinhas na passagem do ano e até chorar ao bater da
meia-noite...” (BRAGA, 1997, p. 23)

Nesse caso, o ethos de triste é inicialmente construído pela própria
mulher, afinal ela conta ao autor sobre a tristeza, o que significa que
reconhece seu posicionamento. Sendo assim, o fragmento apresenta
características de areté, que, nas palavras de Fiorin (2015), pode denotar
a virtude das “qualidades”, a coragem. O trecho indica a sinceridade
da senhora amiga ao falar de si e de seus sentimentos (“tristeza”,
“mesquinha” e “irritada”). Por outro lado, a afirmação de que ela fica
“meio irritada com a agitação e alegria dos outros” não demonstra a
benevolência, ou seja, não manifesta eúnoia, uma vez que não denota
solidariedade com o sentimento alheio.
A imagem de triste é também reforçada pelo cronista na frase
“conheço moças que procuram ficar sozinhas na passagem do ano
e até chorar ao bater da meia-noite”. Essa declaração indica que sua
amiga não é a única, que várias outras mulheres compartilham o mesmo
pensamento.
Da mesma forma, é possível observar o ethos de triste da figura da
mulher, que chega a explicitar sofrimento, na crônica “Receita para mal
de amor” (1967), texto escrito por Braga para aconselhar uma amiga que
estaria passando por uma desilusão amorosa, como é explicado pelo
próprio cronista: “Sei como você está sofrendo, e prefiro lhe responder
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assim pelas páginas de uma revista – fazendo de conta que me dirijo a
um destinatário suposto”.
Em um primeiro momento, mesmo com poucas informações sobre
a amiga ou sobre o contexto em geral, os leitores já são avisados de que
se trata de uma mulher triste, pois o motivo da escrita é logo revelado.
No decorrer do texto, ele também comenta sobre a possível reação da
amiga, como se pode verificar no trecho:
Isso eu gostaria de lhe dizer, minha amiga, com a
autoridade triste do mais vivido e mais sofrido: amar é um
ato de paciência e de humildade; é uma longa devoção.
Você me responderá que não é nada disso; que você já
chegou ao seu destinatário e foi devolvida como se fosse
uma carta com o endereço errado. Que teve alguns dias,
algumas horas de felicidade, e por isso agora sofre de
maneira insuportável. (BRAGA, 1985, p. 95)

A presença da figura retórica denominada comparação, segundo
Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005, p. 275), coteja “vários objetos para
avaliá-los um em relação ao outro”. Como se observa, essa figura, vista
em “que você já chegou ao seu destinatário e foi evolvida como se fosse
uma carta com o endereço errado”, é capaz de fortalecer a ideia da
tristeza da amiga em questão, que é concluída com a afirmação de que
“agora sofre de maneira insuportável”.
Considerando que a intenção do autor era ajudá-la, pois ele a
entende (“Isso eu gostaria de lhe dizer, minha amiga, com a autoridade
do mais vivido e mais sofrido”) e que seu conselho foi empático (“amar é
um ato de paciência e de humildade; é uma longa devoção”), observa-se
que a figura da mulher é construída com características de eúnoia, que,
segundo Eggs (2008), é feita com benevolência e solidariedade.
Na crônica “Uma conversa de bar” (1558), por outro lado, a tristeza
é notável, mas disfarçada. O texto baseia-se em uma conversa entre
Rubem Braga e uma amiga de nome não revelado que recentemente
tinha descoberto ter uma doença fatal. Em vários momentos a tristeza é
demonstrada na crônica pelo comportamento da mulher, o que causa
desconforto, como pode ser visto nos enunciados: “Ficamos um instante
em silêncio. Comecei a mexer o gelo dentro do copo com o dedo” e
(após uma pergunta sobre o diagnóstico) “ela encolheu os ombros”. O
ato de encolher os ombros pode significar o desânimo e a tristeza em
relação ao assunto. É o que se observa na fala do cronista que segue
neste trecho:
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Era insuportável pensar que alguém assim pudesse estar
condenada. Dentro de mim eu sabia, mas não acreditava.
Tive a impressão de que sua cabeça estremecia como uma
flor. Um anjo se movera junto de nós, na penumbra do bar,
era o anjo da morte; e a flor estremecera. (BRAGA, 1958,
s.p.)

Ao afirmar que ela estava “condenada” e que os dois receberam
a visita de um “anjo da morte”, Braga indica que sua amiga se sentiria
assim pelo resto da vida, pois não havia solução. Por mais que a mulher
estivesse desviando o assunto, dado que o leitor fica sabendo a partir da
afirmação “era ela que mudava de conversa”. Desse modo, ao escrever
a crônica, Rubem Braga opta por evidenciar os sinais marcados por
elementos que indicam tristeza.
Outro ethos frequentemente construído pelas mulheres em crônicas
de Braga é o de franca. Ao serem francas, mostram-se com características
de areté, pois demonstram suas opiniões de maneira simples e sincera.
Pode-se observar um exemplo dessa imagem no texto “Uma conversa de
bar”. A mulher, entre o desconforto e a vontade de mudar de assunto,
diz: “Todo mundo, quando tem uma doença como essa minha, procura
se enganar. Eu, não”.
Com a sinceridade da afirmação, que visava acabar com a
preocupação do autor em aliviar a tensão, ela demonstra que tem
conhecimento da doença, a aceita e se mostra franca com sua situação,
pois quando chamada de pessimista pelo cronista, responde: “Não é
pessimismo não”.
A crônica “Visita de uma senhora do bairro” (1959) também
retrata o ethos de franca. A história apresenta uma visita feita por uma
desconhecida ao apartamento de Braga, e suas primeiras palavras
(de acordo com o texto) são: “Você não me conhece não”. Durante a
conversa, quando ela começa a fazer perguntas e ele, em duas respostas
seguidas, responde com “claro”, a mulher sente certo desconforto, e
segundo Braga, pergunta se é a única frase que ele sabia falar (“Perguntou
se eu só sabia dizer claro”, frase com a qual demonstra irritação com a
atitude do autor).
Em outro momento, ao refletir sobre um escrito de Rubem Braga
com o qual ela se identificou, faz uma pergunta: “Como é que pode?
Como que um homem pode sentir essas coisas? Você é homem mesmo?”.
E ao descobrir a idade do autor, comenta: “É mesmo, você já está muito
velho”.
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Os enunciados apresentados demonstram a sinceridade com o
que é dito. É possível perceber sua atitude desbocada (de areté) quando
antes de qualquer apresentação, ela antecipa que ele não a conhece;
ao questionar as respostas perguntando se ele só sabia dizer “claro”,
o que poderia ter sentido de crítica; e chamar um desconhecido de
“velho”. A visita mostra-se por meio de recursos da prova do ethos, com
características de areté, e se apresenta como franca e desbocada.
Além de desveladas como francas, as mulheres também são
retratadas como amorosas. Vejamos um excerto que consta da crônica
“Desculpem tocar no assunto” (1969):
Tenho poucas mortas. Mas como são queridas! O engraçado
é que à medida que o tempo passa elas vão ficando um
pouco parecidas, vão-se fazendo irmãs, mesmo as que
jamais se conheceram. Aparecem raramente e sempre
caçoam um pouco de mim mas com um jeito de carinho.
Não faz mal que não me levem muito a sério; não mereço.
Mas a verdade é que nos piores momentos de minha vida
sempre senti uma imponderável mão em minha cabeça;
então fecho os olhos e me entrego a esse puro carinho, sem
sequer me voltar para ver se é minha mãe, minha irmã ou
uma doce, infeliz amiga ou apenas a leve brisa em meus
cabelos. (BRAGA, 1969, s.p.)

Na ocasião, o autor comentava uma conversa que teve com um
amigo sobre como pessoas conhecidas estavam morrendo, e que o “lado
de lá” estava ficando cheio, por isso era possível que os mortos fizessem
visitas aos vivos. Apesar de tantas mortes, a maior parte das mulheres
de sua vida estavam vivas, mas as “poucas mortas” eram consideradas
“queridas”.
O ethos de amorosa é desvelado a partir da afirmação de que,
sempre que precisou, ele teve uma figura feminina como consolo. A
“imponderável mão” em sua cabeça representa como as mulheres de
sua vida foram (e são) amorosas com ele, a ponto de ele não precisar se
preocupar em descobrir quem era, pois todas agem com carinho.
Nessa crônica, as mulheres apresentam características de eúnoia,
mostram-se mais pelo pathos, pois manifestam cuidado e apoio. Da
mesma forma se mostra o autor, que as lembra com benquerença. Para
Eggs (2005, p. 33), a eúnoia “se trata de um afeto que mostra ao ouvinte
que o orador é bem-intencionado para com ele”.
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Quando Rubem Braga retrata situações tristes, a imagem de
amorosa também é desvelada pela própria mulher. Na crônica “A
mulher esperando o homem” (2004), que versa sobre casos de mulheres
que esperam homens, sejam desaparecidos ou distantes por opção, é
possível observar o ethos em questão na passagem:
O marido saíra para a revolução e lhe disse que ela não
saísse de casa de maneira alguma, esperasse sua volta.
Chegou a noite e ele não veio; no outro dia entraram na
rua tanques russos atirando, e veio outra vez a noite, e veio
outro dia, e veio outra noite, e ela esperando; cochilava
um pouco sentada, acordava assustada julgando ouvir os
passos ou a voz dele, até que chegou por um parente a
notícia de que ele morrera. (BRAGA, 2004, p. 334)

O trecho retrata um dos relatos feitos no aniversário da revolução
húngara, escrito por uma mulher que, pelas palavras do autor, “contou
com simplicidade a sua história”. Desde o dia em que o marido foi para
a guerra, ela obedeceu a proibição de sair de casa pois era perigoso, e o
esperou até finalmente descobrir que ele não voltaria.
Essa dedicação amorosa, de quem espera incansavelmente, é
descrita pelo autor por meio de uma figura retórica chamada anáfora,
que consiste na repetição de determinado termo no início de orações
sucessivas (cf. PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2005), como se
observa em: “e veio outra vez a noite, e veio outro dia, e veio outra
noite, e ela esperando”. Essa construção cria o sentido de que a mulher
esperou por muito tempo, e fortalece a imagem desejada. Dessa forma,
Rubem Braga constrói a figura da mulher com características de eúnoia.
Ao esperar, ela estaria mostrando submissão ao pedido do marido.
Por fim, alguns exemplos mostram a figura da mulher determinada,
outro ethos observado nas crônicas. Vejamos um trecho da crônica “Um
mundo de papel” (2009):
O senhor imagina o que é isso para uma pessoa moça
que se esforça para melhorar de vida? As taxas pagas, o
dinheiro dos professores, das passagens, o tempo perdido,
a decepção...”
A história que essa carta me conta é triste e banal. Houve
um concurso para escriturário de determinada autarquia.
A moça inscreveu-se, tomou cursos, estudou meses, fez
as provas, foi aprovada, foi classificada, chorou de alegria

185

Diálogos Pertinentes – Revista Científica de Letras

quando a mãe a beijou, ficou esperando a nomeação,
passaram-se dois anos, ela não foi nomeada e o concurso
não vale mais (BRAGA, 2009, p. 103)

O trecho apresentado é o que inicia a crônica em questão. O
texto, a partir da reflexão da situação da mulher que escreveu a carta,
funciona como crítica ao sistema de cargos públicos no Brasil, pois a
história contada acontece com frequência no país, como o próprio autor
comenta, “um homem me conta história idêntica”.
Apesar do final “triste e banal”, pelas palavras de Braga, a
determinação da mulher em passar no concurso público é descrita
em dois momentos: pela própria mulher, e pelo cronista. No início ela
descreve sua preparação para alcançar seu objetivo, fala sobre “as taxas
pagas, o dinheiro dos professores, das passagens, o tempo perdido...”.
Isso significa que sacrificou dinheiro e tempo pois estava determinada
em alcançar sua meta.
O ethos da mulher determinada ainda é confirmado pelo autor no
enunciado em que diz que “a moça inscreveu-se, tomou cursos, estudou
meses, fez as provas, foi aprovada, foi classificada, chorou de alegria
quando a mãe a beijou...”. Assim, a mulher prova sua determinação em
um projeto longo, e que ela o alcançou, mas não o concretizou.
Quando se mostra determinada, a mulher vista nessa crônica
apresenta características de areté. O autor, ao falar da mulher que
escreveu a carta, classificou sua história como “simples e banal”, e a
descreveu de maneira sincera – apontando suas opiniões sobre o assunto
(a crônica critica o sistema de concursos públicos no Brasil).
Retomando a crônica “Visita de uma senhora do bairro”, o leitor
também se depara com uma mulher determinada. Sobre o encontro,
Braga escreve: “Morava no bairro, já tinha me visto uma vez na praia e
era casada: ‘Vivo muito bem com meu marido. Mas se ele soubesse que
eu vim aqui ficaria furioso, você não acha?’”.
Nessa situação, a mulher demonstra que suas atitudes não
dependem de outra pessoa, pois mesmo sabendo que se seu marido
soubesse da visita “ficaria furioso”, ela a fez, e ainda comenta com
tom de deboche ao perguntar se o autor concorda com ela (“você não
acha?”).
Como descreve o acontecido de maneira franca, trabalha nessa
construção o ethos de areté, pois se mostra de maneira sincera, como
propõe Aristóteles (2015). A escolha de comentar sobre seu marido
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de forma quase desrespeitosa, por outro lado, faz com que a mulher
não tenha ethos de phrónesis, pois não utiliza do logos para apresentar
opiniões competentes.
CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir de uma seleção de crônicas de Rubem Braga, este estudo
buscou mostrar a construção dos ethé das mulheres nesses textos. A
análise permitiu verificar que essas imagens são depreendidas tanto
pelas próprias mulheres quanto pelo cronista. Desse modo, verificou-se
que os ethé mais recorrentes nas crônicas são de mulher triste, insegura,
franca, amorosa e determinada.
Sobre as disposições retóricas, aquelas que caracterizam o orador,
as mulheres apresentam principalmente características de areté quando
se apresentam ou são apresentadas como: a) inseguras, pois demonstram
com sinceridade suas dúvidas e medos; b) tristes, pois apresentam
uma das virtudes das qualidades descritas por Fiorin (2015), no caso
a coragem; c) francas, ao terem atitudes desbocadas; d) determinadas,
especialmente quando a imagem é construída pelo autor, que se mostra
sincero ao descrever a determinação. Entretanto, quando assumem o
papel de amorosas, valem-se da eúnoia, pois manifestam cuidado e
apoio.
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